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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(1), særlig artikkel 3 nr. 5, artikkel 4 nr. 5, 
artikkel 5 nr. 4, artikkel 8 nr. 7, artikkel 16 nr. 3 og artikkel 
19 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) De opprinnelige kravene til veterinærkontroller av 
produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, ble 
fastsatt i rådsdirektiv 90/675/EØF(2), som ble opphevet 
og erstattet med direktiv 97/78/EF.

2) På bakgrunn av de erfaringene som er gjort siden direktiv 
90/675/EØF ble vedtatt, er det foretatt noen endringer 
i framgangsmåtene innført ved direktiv 97/78/EF. 
Kommisjonsvedtak 93/13/EØF av 22. desember 1992 om 
fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller 
ved Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved innførsel 
av produkter fra tredjestater(3), sist endret ved vedtak 
2003/279/EF(4), ble gjort på grunnlag av førstnevnte 
direktiv og bør derfor ajourføres.

3) Sertifikatet som utstedes når veterinærkontrollen er 
gjennomført, og som for tiden er fastsatt i vedlegg B 
til vedtak 93/13/EØF, bør tilpasses for å ta hensyn til 
endringene i framgangsmåtene både når det gjelder 
forsendelser som oppfyller fellesskapsbestemmelsene, og 
forsendelser som ikke oppfyller fellesskapsbestemmelsene, 
uansett om det gjelder import til eller transitt gjennom 
Fellesskapet.

4) Nærmere regler for bruken av nevnte sertifikat er fastsatt 
i kommisjonsvedtak 2000/208/EF av 24. februar 2000 
om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen  
 
 
 
 

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(2) EFT L 373 av 31.12.1990, s. 1.
(3) EFT L 9 av 15.1.1993, s. 33.
(4) EUT L 101 av 23.4.2003, s. 14.

av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til transitt på vei av 
produkter av animalsk opprinnelse fra en tredjestat til en 
annen tredjestat gjennom Det europeiske fellesskap(5), og 
i kommisjonsvedtak 2000/571/EF av 8. september 2000 
om fastsettelse av nærmere regler for veterinærkontroll 
av produkter fra tredjestater som innføres til frisoner, 
frilagre, tollagre eller til leverandører som forsyner 
fartøyer i internasjonal sjøfart(6).

5) Det er imidlertid nødvendig å fastsette særlige regler for 
den praktiske håndteringen av sertifikatet i situasjoner 
der det foretas veterinær klarering av forsendelser ved 
grensekontrollstasjonen, men der forsendelsene av 
skattemessige grunner holdes under tollmyndighetenes 
kontroll en viss tid. I slike tilfeller er det påkrevd med et 
sporingssystem, og det er nødvendig at de dokumentene 
som ledsager forsendelsene, er tydeligere.

6) For at ordningen med veterinærkontroller i det felles 
marked skal virke på en tilfredsstillende måte, bør 
alle opplysninger om et produkt samles i ett enkelt, 
enhetlig utformet dokument for å redusere de problemene 
som oppstår på grunn av språkforskjeller mellom 
medlemsstatene.

7) Nærmere regler for harmonisert prøvetaking og 
harmoniserte laboratorieundersøkelser av forskjellige typer 
produkter vil bli fastsatt i gjennomføringsbestemmelser 
senere. I mellomtiden bør nasjonale regler fortsatt få 
anvendelse, unntatt når det gjelder særlige vernetiltak.

8) Erfaringen har vist at det med sikte på å redusere 
bedrageri og forsøk på å unndra seg kontroller, er av 
grunnleggende betydning å ha gode opplysningskilder for 
alle forsendelser som innføres til Fellesskapet. Kontroll 
av manifester er en viktig del i denne innsamlingen 
av opplysninger, men dette er en svært omfattende og 
tidkrevende oppgave som bør automatiseres ved hjelp av 
elektronisk utstyr i den grad det er mulig.

9) I tillegg til en effektiv innsamling av aktuelle opplysninger 
fra alle relevante aktører, bør vedkommende myndighet 
få tilgang til tollmyndighetenes relevante databaser. Alle 
aktører bør være omfattet av dette databasesystemet for 
å sikre at ajourførte opplysninger er tilgjengelige for alle 
berørte parter.

(5) EFT L 64 av 11.3.2000, s. 20.
(6) EFT L 240 av 23.9.2000, s. 14.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 136/2004

av 22. januar 2004

om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved Fellesskapets  
grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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10) Visse planteprodukter som kan overføre infeksjons-
sykdommer eller smittsomme sykdommer til dyr, skal 
gjennomgå veterinærkontroll. Det bør utarbeides en liste 
over slike produkter, samt en liste over tredjestater eller 
deler av tredjestater som har tillatelse til å eksportere 
slike produkter til Fellesskapet.

11) Små mengder av produkter av animalsk opprinnelse 
som passasjerer som ankommer fra tredjestater, har 
med for personlig konsum, kan unntas fra kravene om 
veterinærkontroll. Noen av disse produktene er underlagt 
et vernetiltak i samsvar med kommisjonsvedtak 2002/995/
EF av 9. desember 2002 om fastsettelse av midlertidige 
vernetiltak ved import av produkter av animalsk 
opprinnelse for eget konsum(1). Henvisningene til 
disse tiltakene bør beholdes i påvente av at det vedtas 
permanente regler på dette området.

12) Tiltakene i denne forordning erstatter tiltakene fastsatt 
i vedtak 93/13/EØF, og nevnte vedtak bør derfor 
oppheves.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Veterinærkontroller

1. Dokumentkontrollene fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i 
direktiv 97/78/EF skal utføres i samsvar med vedlegg I til 
denne forordning.

2. Laboratorieundersøkelsene og analysene av offisielle 
prøver fastsatt i artikkel 4 nr. 4 bokstav b) i direktiv 97/78/EF, 
skal utføres i samsvar med vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 2

Melding om produkters ankomst ved hjelp av det felles 
veterinærdokument til bruk ved import

1. Før forsendelsen fysisk ankommer Fellesskapets 
territorium, skal den ansvarlige for lasten ved hjelp av 
det felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED) 
gjengitt i vedlegg III, gi melding om produktenes ankomst 
til veterinærpersonalet ved grensekontrollstasjonen der 
produktene skal framlegges.

(1) EFT L 353 av 30.12.2002, s. 1.

2. CVED-et skal utstedes i samsvar med de alminnelige reglene 
for attestering fastsatt i det relevante fellesskapsregelverket.

3. CVED-et skal bestå av en original og så mange kopier 
som vedkommende myndighet krever for å oppfylle kravene i 
denne forordning. Den ansvarlige for lasten skal fylle ut del 1 
av CVED-et og oversende dette til veterinærpersonalet ved 
grensekontrollstasjonen.

4. Med forbehold for nr. 1 og 3, kan opplysningene 
i CVED-et, med tillatelse fra vedkommende myndigheter 
som berøres av forsendelsen, meldes på forhånd via et 
telekommunikasjonssystem eller andre elektroniske 
dataoverføringssystemer. I slike tilfeller skal opplysningene 
som oversendes elektronisk, være de samme som kreves i del 1 
av modellen for CVED-et.

Artikkel 3

Framgangsmåte som skal følges når veterinærkontrollene 
er gjennomført

1. Når veterinærkontrollene nevnt i artikkel 4 i 
direktiv 97/78/EF er gjennomført, skal del 2 av CVED-et fylles 
ut under ansvar av den offentlige veterinæren som er ansvarlig 
for grensekontrollstasjonen. CVED-et skal undertegnes av 
vedkommende offentlige veterinær, eller av en annen offentlig 
veterinær som er underlagt vedkommendes myndighet, slik at 
forsendelsen får veterinær klarering.

Når det gjelder grensekontrollstasjoner som kontrollerer import 
av fisk i samsvar med kommisjonsvedtak 93/352/EØF(2), kan 
den utpekte offentlige representanten utføre den offentlige 
veterinærens oppgaver, herunder å fylle ut og undertegne 
CVED-et.

2. Det originale CVED-et for forsendelser som har fått 
veterinær klarering, skal bestå av del 1 og 2, behørig utfylt og 
undertegnet.

3. Den offentlige veterinæren eller den ansvarlige for lasten 
skal underrette tollmyndighetene ved grensekontrollstasjonen 
om den veterinære klareringen som er gjort for forsendelsen 
som fastsatt i nr. 1, ved å framlegge originalen av CVED-et, 
eller ved å overføre det elektronisk.

— Etter tollklareringen(3) skal det originale CVED-et ledsage 
forsendelsen til den første mottakervirksomheten.

— Den offentlige veterinæren ved grensekontrollstasjonen 
skal beholde en kopi av CVED-et.

— Den offentlige veterinæren skal sende en kopi av CVED-et 
til den ansvarlige for lasten.

(2) EFT L 144 av 16.6.1993, s. 25.
(3) Med «tollklarering» menes i denne forordning frigivelse for fri omsetning 

som definert i artikkel 79 i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 om innføring 
av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1).
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4. Den offentlige veterinæren skal oppbevare den originale 
veterinærattesten eller dokumentene som er utstedt av tredjestaten 
og ledsager forsendelsen, sammen med en kopi av CVED-et, i 
minst tre år. Når det gjelder forsendelser av produkter i transitt, 
eller produkter som skal lagres på et lager godkjent i henhold 
til artikkel 12 nr. 4 eller artikkel 13 i direktiv 97/78/EF, hvis 
endelige bestemmelsessted ligger utenfor Fellesskapet, skal 
imidlertid de originale veterinærdokumentene som ledsager 
forsendelsen ved ankomst, følge med forsendelsen videre, 
og bare kopier av disse dokumentene skal beholdes ved 
grensekontrollstasjonen.

Artikkel 4

Framgangsmåte som skal følges når forsendelser av 
produkter har fått veterinær klarering, men fortsatt står 

under tollmyndighetenes kontroll

1. Når forsendelser av produkter har fått veterinær klarering 
ved grensekontrollstasjonen som fastsatt i artikkel 3 nr. 1, men 
fortsatt står under tollmyndighetenes kontroll og skal frigis for 
fri omsetning senere, får framgangsmåten nevnt i nr. 2, 3 og 4, 
anvendelse.

2. Det originale CVED-et skal ledsage forsendelsen så 
lenge forsendelsen står under tollmyndighetenes kontroll i én 
eller flere virksomheter, til den ansvarlige for lasten ber om 
tollklarering.

3. Ved den første tollklareringen skal den ansvarlige for 
lasten framlegge det originale CVED-et for det tollstedet som 
er ansvarlig for den virksomheten der forsendelsen befinner 
seg. Dette kan også gjøres elektronisk, dersom vedkommende 
myndighet tillater det.

4. Dersom det er bedt om tollklarering som fastsatt i nr. 3, 
skal den næringsdrivende ved virksomheten:

a) beholde en kopi av CVED-et som ledsager forsendelsen,

b) registrere datoen da forsendelsen ble mottatt, og

c) registrere datoen da tollklareringen fant sted, eller datoene 
for slik klarering dersom forsendelsen er delt opp som 
fastsatt i artikkel 5.

Artikkel 5

Framgangsmåte som skal følges når forsendelser som står 
under tollmyndighetenes kontroll, er delt opp

1. Dersom en forsendelse nevnt i artikkel 4 nr. 1, er delt 
opp, skal det originale CVED-et framlegges for vedkommende 
tollmyndigheter som er ansvarlig for virksomheten der 
forsendelsen er delt opp. En kopi av CVED-et skal oppbevares 
i virksomheten der forsendelsen er delt opp.

2. Vedkommende myndighet som er ansvarlig for 
virksomheten nevnt i nr. 1, kan utstede en attestert fotokopi 
av det originale CVED-et som skal ledsage hver del av 
forsendelsen, med opplysninger om endringer i mengde eller 
vekt.

Vedkommende myndighet kan kreve at den næringsdrivende 
ved den virksomheten der forsendelsen er delt opp, fører 
journal for å sikre at de forskjellige delene av forsendelsen 
kan spores.

Journaler og kopier av CVED-et skal oppbevares i tre år.

Artikkel 6

Samordning med andre kontrollmyndigheter

For å sikre at alle produkter av animalsk opprinnelse som 
innføres til Fellesskapet, gjennomgår veterinærkontroll, skal 
vedkommende myndighet og de offentlige veterinærene i 
hver medlemsstat samarbeide med andre kontrollmyndigheter 
for å samle inn alle relevante opplysninger for innførsel 
av animalske produkter. Dette skal særlig gjelde følgende 
opplysninger:

a) opplysninger som er tilgjengelige for tollvesenet,

b) opplysninger fra skips-, tog- og flymanifester,

c) andre opplysningskilder som er tilgjengelige for vei-, 
jernbane-, skips- og lufttransportvirksomheter.

Artikkel 7

Tilgang til databaser og samordning av 
databehandlingssystemer

Med hensyn til artikkel 6 skal vedkommende myndighet ha 
tilgang til de databasene eller de relevante delene av disse som 
er tilgjengelige for tollvesenet.

Databehandlingssystemene som vedkommende 
myndighet bruker, skal så vidt mulig og med forbehold 
om relevant datasikkerhet, samordnes med tollvesenets 
og de næringsdrivendes systemer for å øke hastigheten på 
informasjonsoverføringen.

Artikkel 8

Særlige regler for produkter som er en del av 
reisendes bagasje eller sendes som små forsendelser til 

privatpersoner

1. Med forbehold for særlige fellesskapsregler for visse 
produkter, skal produktene nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav a), 
b) og d) i direktiv 97/78/EF, ikke omfattes av de systematiske 
veterinærkontrollene som definert i kapittel 1 i nevnte direktiv, 
dersom de veier mindre enn 1 kg og er beregnet på personlig 
konsum.

Slike produkter kan imidlertid innføres til Fellesskapet bare fra 
godkjente tredjestater eller deler av godkjente tredjestater.

2. Nr. 1 skal ikke berøre reglene for dyrhelse og folkehelse 
fastsatt i det relevante fellesskapsregelverket.
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3. Når det gjelder små pakker som inneholder produkter av 

animalsk opprinnelse som innføres til Danmark fra Grønland og 

Færøyene for privatpersoners direkte konsum, skal vektgrensen 

fastsatt i nr. 1, være 5 kg.

4. For fisk som er fanget ved sportsfiske og innføres til 

Finland og Sverige fra Russland i reisendes personlige bagasje 

for privatpersoner direkte konsum, skal vektgrensen fastsatt i 

nr. 1, være 15 kg, eller det kan innføres én fisk uansett fiskens 

vekt.

Artikkel 9

Veterinærkontroll av visse planteprodukter

1. Medlemsstatene skal framlegge planteproduktene oppført 

i vedlegg IV, fra stater som er godkjent og oppført i vedlegg V, 

for dokumentkontrollene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne 

forordning, og eventuelt for laboratorieundersøkelsene nevnt 

i artikkel 1 nr. 2 i denne forordning, samt for andre fysiske 

kontroller fastsatt i vedlegg III til direktiv 97/78/EF.

2. Kravene i direktiv 97/78/EF og i denne forordning får 

anvendelse på alle planteprodukter oppført i vedlegg IV til 

denne forordning, som særlig på bakgrunn av deres opprinnelse 

og endelige bestemmelsessted kan medføre fare for spredning 

av infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer hos 

dyr.

Artikkel 10

Bruk av elektroniske sertifikater

Utarbeiding, bruk, overføring og lagring av CVED-er som 

fastsatt for de forskjellige situasjonene beskrevet i denne 

forordning, kan utføres elektronisk etter vedkommende 

myndighets skjønn.

Artikkel 11

Oppheving

Vedtak 93/13/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtak skal forstås som 

henvisninger til denne forordning.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft 1. mars 2004.

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

Utferdiget i Brussel, 22. januar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

DOKUMENTKONTROLLENE NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 1

Følgende regler får anvendelse på dokumentkontrollene av produkter fra tredjestater:

1. Vedkommende myndighet skal for hver forsendelse kontrollere den tollmessige behandlingen eller bruken som er 
fastsatt for varen.

2. Hvert helse- eller hygienesertifikat eller helse- eller hygienedokument som ledsager en forsendelse av produkter 
med opprinnelse i en tredjestat og som framlegges ved grensekontrollstasjonen, skal kontrolleres for å få bekreftet 
at:

a) det er et originalsertifikat eller originaldokument,

b) det gjelder en tredjestat eller en del av en tredjestat som har tillatelse til å eksportere til Fellesskapet, eller for 
produkter som reglene ikke er harmonisert for, til den berørte medlemsstaten,

c) form og innhold er i samsvar med den modellen som er utarbeidet for produktet og den berørte tredjestaten, 
eller for produkter som reglene ikke er harmonisert for, for den berørte medlemsstaten,

d) det oppfyller de allmenne prinsippene for sertifisering fastsatt i vedlegg IV til rådsdirektiv 2002/99/EF(1),

e) det er fullstendig utfylt,

f) det gjelder en virksomhet eller et fartøy som har tillatelse eller er registrert til å eksportere til Fellesskapet, eller 
for produkter som reglene ikke er harmonisert for, til den berørte medlemsstaten,

g) det er undertegnet av den offentlige veterinæren, eller eventuelt av representanten for den offentlige 
myndigheten, og viser med leselige blokkbokstaver vedkommendes navn og stilling samt at tredjestatens 
offisielle stempel og underskrift skal være i en annen farge enn den trykte teksten på sertifikatet, eller når det 
gjelder elektroniske sertifikater, at det benyttes et sikkert system for underskrift og stempling,

h) del 1 av CVED-et er riktig utfylt, og at opplysningene i det samsvarer med opplysninger i andre relevante 
offisielle dokumenter som ledsager forsendelsen.

VEDLEGG II

LABORATORIEUNDERSØKELSENE NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 2

Følgende regler får anvendelse på laboratorieundersøkelsene av produkter:

1. Medlemsstatene skal sørge for at forsendelser av produkter som framlegges for import, omfattes av en 
overvåkingsplan med henblikk på å kontrollere at Fellesskapets regelverk eller eventuelt nasjonale regler 
overholdes, særlig for å påvise restmengder, sykdomsframkallende organismer eller andre stoffer som er farlige 
for mennesker, dyr eller miljøet. Disse overvåkingsplanene skal være basert på produktenes art og den risikoen 
de utgjør, idet det tas hensyn til alle relevante overvåkingsparametrer, for eksempel hyppigheten og antallet av 
innkommende forsendelser, samt resultater fra tidligere overvåking.

2. Dersom det tas stikkprøver innenfor rammen av overvåkingsplanene nevnt i nr. 1, og det ikke er mistanke om 
umiddelbar fare for menneskers og dyrs helse, kan den forsendelsen det tas prøve av, frigis for fri omsetning 
før resultatene fra laboratorieundersøkelsene foreligger. I alle tilfeller skal CVED-et som ledsager forsendelsen, 
påtegnes i samsvar med dette, og vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet skal underrettes i samsvar med 
artikkel 8 i direktiv 97/78/EF.

3. Dersom det foretas laboratorieundersøkelser på grunnlag av mistanke om uregelmessigheter, tilgjengelige 
opplysninger, en tidligere melding fra hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr (RASFF) eller et vernetiltak, 
og dersom undersøkelsen gjelder et stoff eller et sykdomsframkallende stoff som utgjør en direkte eller umiddelbar 
risiko for menneskers eller dyrs helse, skal den offentlige veterinæren som er ansvarlig for grensekontrollstasjonen 
som har utført undersøkelsen, eller vedkommende myndighet, nekte å gi forsendelsen veterinær klarering og å frigi 
den for fri omsetning til det er mottatt tilfredsstillende resultater fra laboratorieundersøkelsene. I mellomtiden skal 
forsendelsen holdes under myndighetenes kontroll og under ansvar av den offentlige veterinæren eller den utpekte 
offentlige representanten ved den grensekontrollstasjonen som har utført veterinærkontrollene.

4. Hver medlemsstat skal hver måned underrette Kommisjonen om positive og negative resultater fra 
laboratorieundersøkelser som er utført på deres grensekontrollstasjoner.

(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.
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VEDLEGG III

FELLES VETERINÆRDOKUMENT TIL BRUK VED IMPORT (CVED)
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP                                                                   Felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED)
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1. Avsender/Eksportør


2. CVED-referansenr.

Grensekontrollstasjon

ANIMO-enhetsnr.

3. Mottaker 4. Den ansvarlige for lasten

5. Importør 6. Opprinnelsesland + ISO-kode 7. Avsenderland   + ISO-kode

8. Leveringsadresse

9. Forventet ankomst til GKS (dato) 10. Veterinærdokumenter

Nummer

Utstedelsesdato

Opprinnelsesvirksomhet (hvor relevant)

Virksomhetsnr./Godkjenningsnr.

11. Fartøynavn/Rutenr.

 Fraktbrevnr./AWB-nr. 

 Godsvogn/kjøretøy/trailer/tilhengernr.

12. Varegruppe, antall og type kolli 13. Varekode (KN-kode, minst 4 siffer)

14. Bruttovekt (kg)

15. Nettovekt (kg)

Temperatur Kjølt   Fryst   MISSING  

16. Plombenr. og containernr.

17. For omlasting til 

EU-GKS ANIMO-enhetsnr.

Tredjestat Tredjestatens ISO-kode

18. For transitt til tredjestat 

Til tredjestat + ISO-kode

GKS for utsending ANIMO-enhetsnr.

19. Oppfyllelse av EU-kravene

Oppfyller kravene 

Oppfyller IKKE kravene 

20. Til gjeninnførsel

  

21. Til det indre marked

Næringsmiddel 

Fôr   

Farmasøytisk bruk 

Teknisk bruk 

Annet 

22. Oppfyller ikke EU-kravene

Tollager  Registreringsnr.

Frisone eller frilager  Registreringsnr.

Skipshandler  Registreringsnr.

Fartøy  Navn

   Havn

23. Attestering  

Jeg, undertegnede som er ansvarlig for ovenfor nevnte last, attesterer etter 
beste skjønn at det som er angitt i del I i dette dokumentet, er riktig og 
fullstendig, og erklærer å ville overholde bestemmelsene i direktiv 97/78/
EF, herunder betale for veterinærkontroll og ta tilbake ethvert vareparti som 
avvises etter transitt gjennom EU til en tredjestat, (artikkel 11 nr. 1 bokstav c)) 
eller om nødvendig stå for kostnadene ved destruksjon.

Sted og dato for attestering

Underskrivers navn

Underskrift:
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED)
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24. Tidligere CVED Nei   Ja  

 Referansenr.

25. CVED-referansenr.

26.  Dokumentkontroll 
 

 Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende             

27. Identitetskontroll  

Plombekontroll                ELLER fullstendig ID-kontroll  

Tilfredsstillende               Ikke tilfredsstillende                 

28. Fysisk kontroll

Tilfredsstillende   Ikke tilfredsstillende    

Ikke utført

1. Redusert fysisk kontroll 

2. Annet 

29. Laboratorieundersøkelser     Nei                               Ja  

Undersøkt for:

Stikkprøver    Mistanke              

Resultater: Tilfredsstillende    Ikke tilfredsstillende          

Frigitt i påvente av resultat                        

30. GODKJENNES til omlasting  
 

31. GODKJENNES til transittprosedyre   
 

Til tredjestat  + ISO-kode

GKS for utførsel  ANIMO-enhetsnr.

EU-GKS       ANIMO-enhetsnr.

Tredjestat       Tredjestatens ISO-kode

32. GODKJENNES til det indre marked 
 

For fri omsetning

Næringsmiddel 

Fôr  

Farmasøytisk bruk 

Teknisk bruk 

Annet 

33. GODKJENNES dersom kanalisert

Artikkel 8-prosedyre 

Gjeninnførsel av EU-produkter (artikkel 15)  

34. GODKJENNES til særskilt lagring (artikkel 12 nr. 4 og artikkel 13)

Tollager 

Frisone eller frilager 

Skipshandler 

Direkte til et fartøy 

35. IKKE GODKJENT 

1. Retur/Reeksport 

2. Destruksjon 

3.  Omarbeiding 

Innen dato:

 

36. Årsak til avvisning

1.  Manglende/ugyldig sertifikat 

2. Ikke godkjent land 

3. Ikke godkjent virksomhet 

4. Ulovlig produkt 

5. ID: Ikke samsvar med dokumentene 

6. ID: Feil i stempelmerket 

7. Mangelfull fysisk hygiene 

8. Kjemisk kontaminering 

9. Mikrobiologisk kontaminering 

10. Annet 

37. Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder (33-35)

Virksomhetsnr./Godkjenningsnr. (dersom relevant)

Adresse

38. Forsendelsen er plombert på nytt

 Nytt plombenr.

39. Full identifikasjon av grensekontrollstasjonen/vedkommende myndighet 
og offisielt stempel

40. Den offentlige veterinær

Jeg, undertegnede offentlige veterinær eller utpekte offentlige representant, 
attesterer at veterinærkontroll av denne forsendelsen er utført i samsvar med 
EU-kravene.

Underskrift

Navn med blokkbokstaver

Dato

41. GKS for utsending: Formaliteter ved utsending fra EF og kontroll av 
produkter i transitt bekreftes i samsvar med artikkel 11 nr. 2 bokstav e) i 
direktiv 97/78/EF.  

Dato

42. Tolldokumentreferanse

43. Påfølgende CVED

 Referansenr.
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Veiledning for utfylling av CVED-et(1)

Generelt: Dokumentet skal fylles ut med blokkbokstaver. Dersom det er åpnet for at et felt kan utelates eller ikke er 
relevant, skal hele det nummererte feltet tydelig gjøres uleselig eller overstrekes. For klart å markere et valg, 
sett kryss eller marker i ruten  utenfor den relevante opplysningen.

Dokumentet skal fylles ut for alle forsendelser som framlegges på en grensekontrollstasjon, uansett om det er 
forsendelser som oppfyller EU-kravene og skal gå til fri omsetning, forsendelser til kanalisering, eller forsendelser som 
ikke oppfyller EU-kravene og er beregnet på omlasting, transitt, lagring i frisoner, på frilagre eller tollagre, eller hos 
skipshandlere. Med kanalisering menes forsendelser som godkjennes i henhold til artikkel 8 i direktiv 97/78/EF, men 
som står under veterinærkontroll inntil de kommer fram til et konkret, endelig bestemmelsessted, normalt for videre 
behandling.

«ISO-kode» viser til dette landets internasjonale standardkode på to bokstaver.

Del 1

 Denne delen skal fylles ut av deklaranten eller den ansvarlige for lasten som definert i 
artikkel 2 nr. 2 bokstav e) i direktiv 97/78/EF. Veiledningen viser til tilsvarende nummerert felt i 
dokumentet.

Felt 1. Avsender/Eksportør: Angi den virksomheten som står som avsender av forsendelsen (i 
tredjestaten).

Felt 2. Grensekontrollstasjon. Dersom disse opplysningene ikke er trykt på dokumentet på forhånd, 
bes de utfylt. CVED-referansenummeret er det unike referansenummeret som opplyses av den 
grensekontrollstasjonen som utsteder dokumentet (gjentatt i felt 25). ANIMO-enhetsnummeret 
er den enkelte grensekontrollstasjonens nummer og er oppført ved siden av navnet på listen over 
godkjente grensekontrollstasjoner som er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Felt 3. Mottaker: Angi adressen på den personen eller virksomheten som er oppført som mottaker i 
tredjestatssertifikatet. Dersom denne opplysningen ikke framgår av sertifikatet, kan mottakeren i 
relevante handelsdokumenter angis.

Felt 4. Den ansvarlige for lasten (også agent eller deklarant). Dette er den personen som er definert 
i artikkel 2 nr. 2 bokstav e) i direktiv 97/78/EF og som har ansvaret for forsendelsen når den 
framlegges ved grensekontrollstasjonen, og som foretar de nødvendige deklareringene til 
vedkommende myndigheter på importørens vegne: navn og adresse angis.

Felt 5. Importør: Importøren kan være etablert langt fra den aktuelle grensekontrollstasjonen: navn og 
adresse angis. Dersom importøren og agenten er én og samme person, angis «som felt 4».

Felt 6. Opprinnelsesland: Angi det landet der det endelige produktet ble produsert, framstilt eller 
emballert.

Felt 7. Avsenderland: Det landet der forsendelsen ble plassert i det endelige transportmiddelet for å 
transporteres til EU.

Felt 8. Angi leveringsadressen i EU. Dette gjelder både for produkter som oppfyller kravene (felt 19), 
og produkter som ikke oppfyller kravene (felt 22).

Felt 9. Angi forventet dato for forsendelsens ankomst til grensekontrollstasjonen.

Felt 10. Veterinærattest/-dokumenter: Utstedelsesdato: Den datoen da attesten/dokumentet ble underskrevet 
av den offentlige veterinæren eller vedkommende myndighet. Nummer: Attestens entydige 
offisielle nummer angis. For produkter som kommer fra godkjent eller autorisert virksomhet 
eller fartøy, anføres navn og etter omstendighetene godkjennings-/autorisasjonsnummer. For 
embryoer, egg eller sæd angis identitetsnummeret på den godkjente oppsamlingsgruppen.

(1) Veiledningen kan trykkes og distribueres uavhengig av dokumentet.
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Felt 11. Gi fullstendige opplysninger om ankomsttransportmiddelet: For fly rutenummer og 
luftfraktbrevnummer (AWB-nr.), for skip skipets navn og fraktbrevnummer, for veigående 
kjøretøy registreringsnummer og tilhengernummer dersom det er relevant, for tog togets og 
godsvognens nummer.

Felt 12. Varegruppe: Angi dyreart, den behandlingen produktene er gitt, og antallet og typen kolli 
forsendelsen består av, f.eks. 50 kasser á 25 kg, eller antallet containere. Kryss av ved den 
relevante transporttemperaturen.

Felt 13. KN-kode: Angi minst de fire første sifrene av den relevante kombinerte nomenklatur, KN-kode, 
fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2658/87, som sist endret. Disse kodene er også oppført i 
kommisjonsvedtak 2002/349/EF (og er identiske med de internasjonale HS-kodene). Dersom det 
dreier seg om bare fiskerivarer, gjelder at dersom sertifikatet omfatter én forsendelse med mer 
enn én varekode, kan de andre kodene i så fall angis på CVED-et.

Felt 14. Bruttovekt: Den samlede vekt i kg. Bruttovekten defineres som varepartiets samlede masse 
inklusive all emballasje, unntatt transportcontainere og annet transportmateriell.

Felt 15. Nettovekt: Vekten av selve produktet uten emballasje i kg. Nettovekten defineres som 
produktenes masse uten noen emballasje. Dersom vektangivelse ikke er relevant, bruk enheter, 
f.eks. 100 sædstrå à X ml eller 3 biologiske stammer/embryoer.

Felt 16. Alle plombe- og containernumre opplyses, dersom det er relevant.

Felt 17. Omlasting: Dette feltet benyttes når en forsendelse ikke skal importeres ved denne 
grensekontrollstasjonen, men skal transporteres videre med et annet fartøy eller fly, enten til 
import til EU ved en annen etterfølgende grensekontrollstasjon i Fellesskapet/EØS, eller til et 
bestemmelsessted i en tredjestat. ANIMO-enhetsnummer — se felt 2.

Felt 18. Transitt: Dette feltet benyttes for forsendelser som ikke oppfyller EU-kravene og skal sendes til 
en tredjestat gjennom EU/den relevante EØS-staten via vei, jernbane, sjøverts eller på innlands 
vannveier.

 GKS for utsending: Navnet på den grensekontrollstasjonen der varepartiet skal forlate EU. 
ANIMO-enhetsnummer — se felt 2.

Felt 19. Produkter som oppfyller kravene: Alle produkter som ankommer med henblikk på frigivelse for 
fri omsetningen på det indre marked, herunder de som kan godkjennes, men skal omfattes av 
en  «kanaliseringsprosedyre», og de som etter å ha blitt godkjent til frigivelse for fri omsetning 
ved den veterinære klareringen, kan lagres under tollkontroll og få tollklarering på et senere 
tidspunkt, enten på det tollstedet som grensekontrollstasjonen hører under geografisk, eller et 
annet sted.

 Produkter som ikke oppfyller kravene: Produkter som ikke oppfyller EU-kravene og er bestemt 
til frisoner, frilagre, tollagre, skipshandlere eller skip eller transitt til en tredjestat.

Felt 20. Gjeninnførsel viser til forsendelser av EU-opprinnelse som er blitt nektet godkjent eller tatt inn i 
en tredjestat og blir returnert til opprinnelsesvirksomheten i EU.

Felt 21. Det indre marked: Dette feltet benyttes til forsendelser som ankommer med henblikk på 
distribusjon på det indre marked. Sett kryss ved den kategorien som er relevant for forsendelsen. 
Dette gjelder også de forsendelsene som etter å ha blitt godkjent til frigivelse for fri omsetning 
ved den veterinære klareringen, kan lagres under tollkontroll og få tollklarering på et senere 
tidspunkt, enten på det tollstedet som grensekontrollstasjonen hører under geografisk, eller et 
annet sted.

Felt 22. Dette feltet fylles ut for alle produkter som ikke oppfyller EU-kravene, når forsendelsen under 
veterinærkontroll skal leveres til en frisone, et frilager, et tollager eller en skipshandler og lagres 
der.

 Anmerking:  Felt 18 og 22 viser bare til veterinærprosedyrer.

Felt 23. Underskrift: Underskriften forplikter også underskriveren til å ta tilbake transittforsendelser som 
avvises av en tredjestat.
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Del 2

Denne delen skal fylles ut bare av den offentlige veterinæren eller den utpekte offentlige representanten  
(i samsvar med vedtak 93/352/EØF).

Til  fe l t  38-41 skal  det  brukes en annen farge enn svar t .

Felt 24. Tidligere CVED: Dersom det tidligere er utstedt et CVED, anføres dets referansenummer på dette 
dokumentet.

Felt 25. Det vises her til det entydige referansenummeret som angis av den grensekontrollstasjonen som 
utsteder dokumentet (se felt 2).

Felt 26. Dokumentkontroll. Skal fylles ut for alle forsendelser.

Felt 27. Kryss av for «plombekontroll» dersom containere ikke åpnes, og bare plomben kontrolleres i 
samsvar med artikkel 4 nr. 4 bokstav a) i) i direktiv 97/78/EF.

Felt 28. Fysisk kontroll:

 Redusert kontroll refererer til ordningen fastsatt i kommisjonsvedtak 94/360/EØF, dersom 
forsendelsen ikke er blitt valgt ut til fysisk kontroll, men betraktes som tilfredsstillende 
kontrollert ved at det gjennomføres bare dokument- og identitetskontroll.

 «Annet» refererer til prosedyren for gjeninnførsel, kanaliserte varer, omlasting, transitt eller 
prosedyrene i artikkel 12 og 13. Disse bestemmelsesstedene kan utledes av andre felt.

Felt 29. Fyll ut med opplysninger om den kategorien fremmedstoff eller patogener som 
undersøkelsesprosedyren gjennomføres for. «Stikkprøver» angir prøvetaking når forsendelsen 
ikke holdes tilbake i påvente av et resultat, og i slike tilfeller skal vedkommende myndighet 
på bestemmelsesstedet underrettes ved en ANIMO-melding (se artikkel 8 i direktiv 97/78/EF). 
«Mistanke» omfatter tilfeller der forsendelsen holdes tilbake i påvente av et gunstig resultat, 
eller undersøkes på grunn av en forutgående advarsel som ledd i hurtigvarslingssystemet for 
næringsmidler og fôr (RASFF) eller på grunn av et gjeldende vernetiltak.

Felt 30. Fyll ut dersom det er relevant å angi at forsendelsen kan godkjennes til omlasting. Brukes dersom 
en forsendelse ikke skal importeres ved denne grensekontrollstasjonen, men skal videresendes 
med et annet fartøy eller fly, enten med henblikk på import til EU ved en annen etterfølgende 
grensekontrollstasjon i Fellesskapet/EØS, eller til et bestemmelsessted i en tredjestat. Se 
artikkel 9 i direktiv 97/78/EF og kommisjonsvedtak 2000/25/EF(1). ANIMO-enhetsnummer — se 
felt 2.

Felt 31. Transitt: Fyll ut dersom det kan tillates at forsendelser som ikke oppfyller EU-kravene, 
transporteres til en tredjestat gjennom EU/den relevante EØS-staten via vei, jernbane, sjøverts 
eller på innlands vannveier. Dette skal foregå under veterinærkontroll i samsvar med kravene i 
artikkel 11 i direktiv 97/78/EF og vedtak 2000/208/EF.

Felt 32. Dette feltet benyttes til alle forsendelser som godkjennes til frigivelse for fri omsetning på det indre 
marked. (Det benyttes også til forsendelser som oppfyller EU-kravene, men som av finansielle 
årsaker ikke straks tollklareres ved grensekontrollstasjonen, men lagres under tollkontroll på et 
tollager eller skal tollklareres senere og/eller på et geografisk atskilt bestemmelsessted.)

Felt 33 og 34. Skal benyttes dersom forsendelser ikke kan godkjennes til frigivelse for fri omsetning etter 
veterinærreglene, men betraktes som risikomateriale, og skal sendes under veterinær- og 
tollkontroll til ett av de kontrollerte bestemmelsesstedene fastsatt i direktiv 97/78/EF. Forsendelser 
kan godkjennes til lagring i frisoner, på frilagre og tollagre bare dersom kravene i artikkel 12 nr. 4 
i direktiv 97/78/EF er oppfylt.

(1) EFT L 9 av 13.1.2000, s. 27.
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Felt 33. Dette feltet benyttes dersom forsendelser godkjennes, men skal kanaliseres til et særskilt 
bestemmelsessted som fastsatt i artikkel 8 eller 15 i direktiv 97/78/EF.

Felt 34. Dette feltet benyttes til alle forsendelser som ikke oppfyller EU-kravene, og som skal flyttes til 
eller anbringes på lagre som er godkjent i samsvar med artikkel 12 nr. 4, eller til næringsdrivende 
som er godkjent i henhold til artikkel 13 i direktiv 97/78/EF.

Felt 35. Dersom import avvises, angi nøyaktig hva som deretter skal skje. Datoen for tidsfristen for det 
tiltaket som er påtenkt, føres opp. Adressen til en eventuell omarbeidingsbedrift bør angis i felt 
37. Etter avvisning eller en beslutning om omarbeiding, bør datoen for ytterligere tiltak også 
registreres i «oppfølgingsregisteret».

Felt 36. Årsak til avvisning: Brukes for å tilføye relevante opplysninger. Sett kryss i den relevante 
ruten. Punkt 7 er hygienefeil som ikke omfattes av punkt 8 eller 9, herunder mangelfull 
temperaturregulering, bedervelse eller tilsølte produkter.

Felt 37. Oppgi godkjenningsnummer og adresse (eller fartøynavn og havn) for alle bestemmelsessteder 
der det kreves ytterligere veterinærkontroll av forsendelsen, dvs. for felt 33: Kanalisering,  
34: Lagerprosedyre, 35: Omarbeiding eller destruksjon.

Felt 38. Fyll ut dersom den opprinnelige plomben som er registrert for en forsendelse, ødelegges ved 
åpning av containeren. Det bør føres en oppdatert (konsolidert) liste over alle plomber som er 
brukt til dette formål.

Felt 39. Her påføres grensekontrollstasjonens eller vedkommende myndighets offisielle stempel.

Felt 40. Veterinærens underskrift, eller når det gjelder havner der det håndteres bare fisk, den utpekte 
offentlige representantens underskrift, som fastsatt i vedtak 93/352/EØF.

Felt 41. Dette feltet skal benyttes av utsendingsgrensekontrollstasjonen dersom forsendelser sendes i 
transitt gjennom EU og kontrolleres i samsvar med vedtak 2000/208/EF, når de forlater EU. 
Dersom forsendelsene ikke sendes i transitt, kan dette feltet i stedet benyttes til ytterligere 
relevante kommentarer, f.eks. om manglende fjerning av virvelsøylen, eller opplysninger om 
hvilke gebyrer som er betalt.

Felt 42. Benyttes av tollvesenet for å tilføye relevante opplysninger (f.eks. nummeret på T1- eller 
T5-dokumentet) dersom forsendelser holdes under tollkontroll i en periode. Disse opplysningene 
tilføyes normalt etter at veterinæren har skrevet under.

Felt 43. Benyttes dersom det originale CVED-et skal beholdes på et bestemt sted og det må utstedes 
ytterligere «datter»-CVED.
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VEDLEGG IV

LISTE OVER PLANTEPRODUKTER NEVNT I ARTIKKEL 9

Planteprodukter som er underlagt veterinærkontroll:

1. Halm

2. Høy

VEDLEGG V

LISTE OVER STATER NEVNT I ARTIKKEL 9

Del I: Stater som medlemsstatene har tillatelse til å importere høy og halm fra

Australia

Hviterussland

Bulgaria

Canada

Chile

Kroatia

Grønland

Island

New Zealand

Romania

Sør-Afrika (unntatt den delen av bekjempelsesområdet for munn- og klovsyke som ligger i veterinærregionen Nord- 
og Øst-Transvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal og grenseområdet mot Botswana øst for 28. 
lengdegrad)

Sveits

De forente stater

Del II: Stater som medlemsstatene fram til 30. april 2004 har tillatelse til å importere høy og halm fra

Kypros

Den tsjekkiske republikk

Estland

Ungarn

Latvia

Litauen

Malta

Polen

Slovakia

Slovenia
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 
om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 
90/425/EØF og 90/675/EØF(1), særlig artikkel 3 nr. 2 og 
artikkel 7 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For at grensekontrollstasjonene skal fungere bedre, 
forutsetter forhåndsmeldingen om ankomst av dyr fra 
tredjestater at det vedtas et formelt dokument som 
inneholder de opplysningene som er nødvendige for 
tolldeklareringen.

2) Framgangsmåtene for deklarering og veterinærkontroll av 
dyr på grensen skal harmoniseres med de framgangsmåtene 
som gjelder for produkter av animalsk opprinnelse.

3) Som et ledd i denne harmoniseringen bør definisjonen 
av den som er ansvarlig for lasten, som fastsatt i 
artikkel 2 nr. 2 bokstav e) i rådsdirektiv 97/78/EF(2), 
anvendes.

4) Utviklingen av det integrerte edb-baserte veterinærsystemet 
Traces, fastsatt ved kommisjonsvedtak 2003/623/EF(3), 
omfatter standardiseringen av dokumenter i forbindelse 
med deklarering og kontroll, slik at de innsamlede 
dataene kan administreres og behandles på riktig måte for 
å øke den helsemessige tryggheten i Fellesskapet.

5) Bestemmelsene i kommisjonsvedtak 92/527/EØF av 
4. november 1992 om fastsettelse av modellen for 
sertifikatet nevnt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 91/496/
EØF(4), bør derfor ajourføres, og vedtak 92/527/EØF bør 
oppheves.

6) Siden grensekontrollstasjonene mellom de eksisterende 
og de nye medlemsstatene skal fjernes ved tiltredelsen, 
bør det vedtas et overgangstiltak slik at de slipper 
å innføre nye administrative framgangsmåter for én 
måned.

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endret ved direktiv 96/43/EF 
(EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1).

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(3) EUT L 216 av 28.8.2003, s. 58.
(4) EFT L 332 av 18.11.1992, s. 22.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Melding om dyrs ankomst ved hjelp av det felles 
veterinærdokument til bruk ved import

1.  Når et dyr nevnt i direktiv 91/496/EØF, innføres 
til Fellesskapet fra en tredjestat, skal den ansvarlige for 
lasten som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav e) i direktiv  
97/78/EF, gi melding om slik innførsel minst én virkedag 
før dyret eller dyrene forventes å ankomme til Fellesskapets 
territorium. Slik melding skal gis til inspeksjonspersonalet ved 
grensekontrollstasjonen ved hjelp av et dokument utarbeidet i 
samsvar med modellen for det felles veterinærdokumentet til 
bruk ved import (CVED) gjengitt i vedlegg I.

2.  CVED-et skal utstedes i samsvar med de alminnelige reglene 
for attestering fastsatt i det relevante fellesskapsregelverket.

3.  CVED-et skal bestå av en original og så mange kopier 
som vedkommende myndighet krever for å oppfylle kravene i 
denne forordning. Den ansvarlige for lasten skal fylle ut del 1 
i det nødvendige antallet kopier av CVED-et og oversende 
dem til den offentlige veterinæren som er ansvarlig for 
grensekontrollstasjonen.

4.  Med forbehold for nr. 1 og 3, kan opplysningene i 
dokumentet, med tillatelse fra vedkommende myndigheter 
i den medlemsstaten som berøres av forsendelsen, meldes 
på forhånd via et telekommunikasjonssystem eller andre 
dataoverføringssystemer. I slike tilfeller skal opplysningene 
som oversendes elektronisk, være nøyaktig de samme som 
dem som kreves i del 1 av modellen for CVED-et.

Artikkel 2

Veterinærkontroller

Veterinærkontroller og laboratorieanalyser skal gjennomføres 
i samsvar med bestemmelsene i kommisjonsvedtak  
97/794/EF(5).

(5) EFT L 323 av 26.11.1997, s. 31.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 282/2004

av 18. februar 2004

om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr som innføres  
til Fellesskapet fra tredjestater(*)

2008/EØS/22/02

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.



24.4.2008 Nr. 22/15EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 3

Framgangsmåter som skal følges når veterinærkontrollene 
er gjennomført

1.  Når veterinærkontrollene nevnt i artikkel 4 i 
direktiv 91/496/EØF er gjennomført, skal del 2 av CVED-et 
fylles ut under ansvar av den offentlige veterinæren som er 
ansvarlig for grensekontrollstasjonen, og det skal undertegnes 
av vedkommende, eller av en annen offentlig veterinær som er 
underlagt vedkommendes myndighet.

Dersom import avvises, skal feltet «Opplysninger om retur/
reeksport» i del 3 av CVED-et fylles ut så snart de relevante 
opplysningene er kjent. Opplysningene skal legges inn i 
systemet for informasjonsutveksling nevnt i artikkel 20 i 
rådsdirektiv 90/425/EØF(1).

2.  Det originale CVED-et skal bestå av del 1 og 2, behørig 
utfylt og undertegnet.

3.  Den offentlige veterinæren, importøren eller den 
ansvarlige for lasten skal deretter underrette tollmyndighetene 
ved grensekontrollstasjonen om det veterinære vedtaket som er 
gjort for forsendelsen, ved å framlegge originalen av CVED-et, 
eller ved å overføre det elektronisk.

4.  Dersom det veterinære vedtaket er positivt, og 
tollmyndighetene har godkjent det, skal det originale CVED-et 
ledsage dyrene til bestemmelsesstedet angitt i dokumentet.

5.  En kopi av CVED-et skal oppbevares av den offentlige 
veterinæren ved grensekontrollstasjonen.

6.  En kopi av CVED-et og eventuelt, i samsvar med 
artikkel 7 i direktiv 91/496/EØF, en kopi av veterinærattesten 
for import skal overleveres til importøren eller den ansvarlige 
for lasten.

7.  Den offentlige veterinæren skal oppbevare den originale 
veterinærattesten eller dokumentene som ledsager dyrene, 
sammen med en kopi av CVED-et, i minst tre år. For dyr i 
transitt eller dyr som omlastes, hvis endelige bestemmelsessted 
ligger utenfor Fellesskapet, skal imidlertid det originale 
veterinærdokumentet som ledsager dyrene ved ankomst, følge 
dyrene videre, og bare kopier av disse dokumentene skal 
beholdes ved grensekontrollstasjonen.

Artikkel 4

Framgangsmåter som skal følges for dyr som er underlagt 
tollmyndighetenes kontroll eller særlig overvåking

For dyr som innføres til Fellesskapet, og som er unntatt 
fra kravet om identitetskontroll og/eller fysisk kontroll i 
henhold til artikkel 4 nr. 3 eller artikkel 8 avsnitt A 

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

nr. I bokstav b) ii) i direktiv 91/496/EØF, skal, dersom 
dokumentkontrollen er tilfredsstillende, den offentlige 
veterinæren ved grensekontrollstasjonen på innførselsstedet 
til Fellesskapet underrette den offentlige veterinæren 
ved grensekontrollstasjonen på bestemmelsesstedet. 
Slik underretning skal gis ved hjelp av systemet for 
informasjonsutveksling nevnt i artikkel 20 i direktiv 90/425/
EØF. Den offentlige veterinæren ved grensekontrollstasjonen 
på bestemmelsesstedet skal utstede et CVED som inneholder 
det endelige veterinære vedtaket om godkjenning av 
dyrene. Dersom forsendelser ikke ankommer eller ikke er 
i samsvar med opplysningene når det gjelder mengde eller 
kvalitet, skal vedkommende myndighet som er ansvarlig for 
grensekontrollstasjonen på bestemmelsesstedet, fylle ut del 3 
av CVED-et.

Ved transitt skal den ansvarlige for lasten framlegge forsendelsen 
for den offentlige veterinæren ved grensekontrollstasjonen 
på utsendingsstedet. Offentlige veterinærer ved 
grensekontrollstasjoner som er underrettet om dyr i transitt som 
skal til bestemmelsessteder i en tredjestat ved utsending fra 
Fellesskapet, skal fylle ut del 3 av CVED-et. De skal underrette 
den offentlige veterinæren ved grensekontrollstasjonen der 
dyrene i transitt ble innført til Fellesskapet, ved hjelp av 
CVED-et.

Offentlige veterinærer fra vedkommende myndighet på 
bestemmelsesstedet som er underrettet om ankomst av dyr som 
skal til et slakteri, en godkjent karantenestasjon som definert 
i kommisjonsvedtak 2000/666/EF(2) eller et offentlig godkjent 
organ, institutt eller stasjon som definert i rådsdirektiv 92/65/
EØF(3) som ligger i deres ansvarsområde, skal fylle ut del 3 
av CVED-et dersom forsendelsen ikke ankommer, eller ikke 
er i samsvar med opplysningene når det gjelder mengde eller 
kvalitet.

Artikkel 5

Samordning mellom vedkommende myndigheter som er 
ansvarlig for kontroller

For å sikre at alle dyr som innføres til Fellesskapet, gjennomgår 
veterinærkontroll, skal vedkommende myndighet og de 
offentlige veterinærene i hver medlemsstat samarbeide med 
andre kontrollmyndigheter for å samle inn alle relevante 
opplysninger for import av dyr. Dette skal særlig gjelde 
følgende opplysninger:

a) opplysninger som er tilgjengelige for tollvesenet,

b) opplysninger fra skips-, tog- og flymanifester,

c) andre opplysningskilder som er tilgjengelige for vei-, 
jernbane-, skips- og lufttransportvirksomheter.

(2) EFT L 278 av 31.10.2000, s. 26.
(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
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Artikkel 6

Tilgang til databaser og deltaking i informasjonssystemer

Vedkommende myndigheter og tollvesenet i medlemsstatene 

skal tilrettelegge for gjensidig utveksling av opplysningene som 

ligger i deres respektive databaser, for å oppnå målet fastsatt 

i artikkel 5. Databehandlingssystemene som vedkommende 

myndighet bruker, skal så vidt mulig og med forbehold 

om relevant datasikkerhet, samordnes med tollvesenets 

og de næringsdrivendes systemer for å øke hastigheten på 

informasjonsoverføringen.

Artikkel 7

Bruk av elektroniske sertifikater

Utarbeiding, bruk, overføring og lagring av CVED-er kan utføres 

elektronisk etter avtale med vedkommende myndighet.

Opplysningene skal overføres mellom vedkommende 

myndigheter ved hjelp av systemet for informasjonsutveksling 

nevnt i artikkel 20 i direktiv 90/425/EØF.

Artikkel 8

Overgangstiltak

Denne forordning får anvendelse bare til 1. mai 2004 på 

grensekontrollstasjonene oppført i vedlegg II, som skal fjernes 

ved Ungarns, Polens, Den tsjekkiske republikks, Slovakias og 

Slovenias tiltredelse.

Artikkel 9

Oppheving

Vedtak 92/527/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtak skal forstås som 

henvisninger til denne forordning.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft 31. mars 2004.

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

Utferdiget i Brussel, 18. februar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED dyr)
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1. Avsender/Eksportør

  Navn

 Adresse

 Land   + ISO-kode

2. CVED-referansenr.

Grensekontrollstasjon

Enhetens nummer

3. Mottaker

 Navn

 Adresse

 Postnummer

 Land   + ISO-kode

4. Den ansvarlige for lasten

 Navn

 Adresse

5. Opprinnelsesland + ISO-kode 6. Opprinnelsesregion Kode

7. Importør

 Navn

 Adresse

 Postnummer

 Land   + ISO-kode

8. Bestemmelsessted

 Navn

 Godkjenningsnr.

 Adresse

 Postnummer

 Land                     + ISO-kode

9. Forventet ankomst til GKS (dato og klokkeslett)

 Dato   Klokkeslett

10. Veterinærdokumenter

Nummer

Utstedelsesdato

Ledsagende dokument(er)

Nummer

11. Transportmidler:

Fly  Skip  Jernbanevogn  Veigående kjøretøy  Annet 

Identifikasjon:

Dokumentreferanse:

12. Dyreart, rase 13.Varekode (KN-kode) 

14. Antall dyr

15. Antall kolli

16. Dyr sertifisert til:

  Avl/produksjon  Oppfôring  Slakting  Godkjente organer  Kjæledyr  Annet 

    Karantene   Registrerte dyr av hestefamilien   Gjenutlegging  Sirkus/utstilling  

17. Plombenr. og containernr.

18. For omlasting til   

GKS                   Enhetens nummer

Tredjestat   Tredjestatens ISO-kode

19. For transitt til tredjestat   

Til tredjestat + ISO-kode

GKS for utsending Enhetens nummer

20. Ved import eller midlertidig innførsel

  Endelig import 

  Gjeninnførsel av hester 

  Midlertidig innførsel av hester 

  Utsendingsdato

  Utsendingssted

21. Transittmedlemsstater 

 Stat     + ISO-kode

 Stat     + ISO-kode

 Stat     + ISO-kode

22. Transportmiddel etter grensekontrollstasjon

Jernbanevogn  Registreringsnummer

Fly    Rutenummer

Skip  Navn

Veigående kjøretøy  Registreringsnummer

Annet 

23. Transportør

Navn    Godkjenningsnr.

Adresse

Postnummer

Land

24. Reiseplan

 Ja      Nei    

25. Attestering  

Jeg, undertegnede som er ansvarlig for ovenfor nevnte last, attesterer etter 
beste skjønn at det som er angitt i del I i dette dokumentet, er riktig og 
fullstendig, og erklærer å ville overholde bestemmelsene i

Sted og dato for attestering

Underskrivers navn

Underskrift:
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED dyr)
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26.  Dokumentkontroll 

      EU-standard Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende   

      Tilleggsgarantier Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende   

      Nasjonale krav Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende   

27. CVED-referansenr.

28. Identitetskontroll Unntak  

Tilfredsstillende   Ikke tilfredsstillende           

29. Fysisk kontroll

                              Unntak     Antall kontrollerte dyr            

                 Tilfredsstillende    Ikke tilfredsstillende   

30. Laboratorieundersøkelser        Nei                           Ja 

Undersøkt på grunnlag av:

Stikkprøve           Mistanke                              

Resultater: Foreligger ennå ikke  Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende 

31. Velferdskontroll                          Unntak         

ved ankomst      Tilfredsstillende      Ikke tilfredsstillende  

32. Følger av transporten på dyrene

   Antall døde dyr     Anslag  

      Antall uegnede dyr     Anslag  

                                        Antall dyr som har født eller abortert  

33. GODKJENNES til omlasting                          

GKS  Enhetens nummer

Tredjestat  Tredjestatens ISO-kode

34. GODKJENNES til transittprosedyre   

Til tredjestat   + ISO-kode

GKS for utsending  Enhetens nummer

35. GODKJENNES til det indre marked 

Til kontrollert bestemmelsessted

Slakting 

Godkjente organer  

Karantene 

36. GODKJENNES til midlertidig innførsel 

Senest den

37. Årsak til avvisning

1.  Manglende/ugyldig sertifikat 

2. Ikke samsvar med dokumentene 

3. Ikke godkjent land 

4. Ikke godkjent region 

5. Forbudt art 

6. Manglende tilleggsgarantier 

7. Beskyttelsesklausul 

8. Syke dyr eller mistanke om sykdom 

9. Ikke tilfredsstillende analyseresultater 

10. Ikke i stand til å gjennomføre turen 

11. Manglende nasjonale krav 

12. Brudd på de internasjonale transportreglene 

13. Manglende eller ureglementert identifikasjon 

14. Annet 

  

38. IKKE GODKJENT                        

1. Retur/Reeksport 

2. Slakting 

3.  Avliving 

39. Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder (35, 36, 38)

Godkjenningsnr. (dersom relevant)

Adresse

Postnummer

40. Forsendelsen er plombert på nytt

Nytt plombenr.

41. Full identifikasjon av grensekontrollstasjonen og offisielt stempel

GKS    Stempel

Enhetens nummer

42. Den offentlige veterinær

Jeg, undertegnede offentlige veterinær på grensekontrollstasjonen, attesterer 
at veterinærkontroll av denne forsendelse er blitt utført i samsvar med 
EU-kravene, og dersom det kreves, i samsvar med bestemmelseslandets 
nasjonale krav

Navn (med blokkbokstaver)

Dato:    Underskrift:

43. Tolldokumentreferanse:

D
el
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44. Opplysninger om retur/reeksport

Transportmiddelnr.

Jernbanevogn     Fly      Skip      Veigående kjøretøy    

Bestemmelsesland      + ISO-kode

Dato:

45. Oppfølging

 GKS for utsending    GKS for endelig bestemmelsessted    Lokal veterinærenhet 

Forsendelsen ankommet Ja   Nei    I samsvar med opplysninger  Ja    Nei   

46. Den offentlige veterinær

Navn (med blokkbokstaver)

Adresse Enhetens nummer

Dato Stempel Underskrift:
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Veiledning for utfylling av det felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED)(1) for levende dyr fra tredjestater 
som innføres til Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Generelt: Dokumentet skal fylles ut med blokkbokstaver. For klart å markere et valg, sett kryss eller marker 
i ruten utenfor den relevante opplysningen.

Et eget dokument skal fylles ut for alle forsendelser som framlegges på en grensekontrollstasjon, uansett om det 
er forsendelser som oppfyller EU-kravene og skal gå til fri omsetning, forsendelser som skal gå til et kontrollert 
bestemmelsessted, eller forsendelser som er beregnet på omlasting eller transitt.

«ISO-kode» viser til dette landets internasjonale standardkode på to bokstaver.

Del 1

Denne delen skal fylles ut av importøren eller den ansvarlige for lasten. Forhåndsmelding skal gis minst én virkedag 
før dyrenes ankomst til Fellesskapets territorium, i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i direktiv 91/496/EØF. I 

den forbindelse skal felt 5, 9, 11, 12, 13, 14 og 16 fylles ut, samt ett av feltene 18, 19 eller 20.

Felt 1. Avsender/Eksportør: Angi den virksomheten som står som avsender av forsendelsen (i 
tredjestaten).

Felt 2. Grensekontrollstasjon. Dersom disse opplysningene ikke er trykt på forhånd på dokumentet, 
bes de utfylt. CVED-referansenummeret er det unike referansenummeret som opplyses av 
den grensekontrollstasjonen som utsteder dokumentet (gjentatt i felt 27). Enhetens nummer er 
den enkelte grensekontrollstasjonens nummer og er oppført ved siden av navnet på listen over 
godkjente grensekontrollstasjoner som er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Felt 3. Mottaker: Angi adressen på den personen eller virksomheten som er oppført som mottaker i 
tredjestatssertifikatet. Alle disse opplysningene skal angis.

Felt 4. Den ansvarlige for lasten (også agent eller deklarant): Dette er den personen som har ansvaret 
for forsendelsen når den framlegges på grensekontrollstasjonen, og som foretar de nødvendige 
deklareringene til vedkommende myndigheter på importørens vegne: navn og adresse angis. 
Denne personen skal underrette grensekontrollstasjonen i samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) 
i direktiv 91/496/EØF. Dersom den ansvarlige for lasten og mottaker er én og samme person, angis 
«se felt 3». 

Felt 5. Opprinnelsesland: Angi det landet der dyrene har oppholdt seg i det foreskrevne tidsrommet 
(tre måneder for storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien beregnet på slakting, avls- og 
produksjonsdyr av hestefamilien, registrerte dyr av hestefamilien samt fjørfe, og seks måneder 
for avls- og produksjonsdyr av storfe og svin, avls-, produksjons- eller oppfôringsdyr av sau og 
geit).

 For hester som gjeninnføres, er «opprinnelsesland» det landet de sist ble sendt fra. 

Felt 6. Den regionen der dyrene oppholdt seg i et tidsrom som svarer til det som er angitt for landet: Dette 
kravet gjelder bare de landene som er inndelt i regioner, der import er tillatt bare fra én eller flere 
deler av det aktuelle landet. Regionkodene er definert i de relevante bestemmelsene.

Felt 7. Importør: Importøren kan være etablert langt fra den aktuelle grensekontrollstasjonen: Navn og 
adresse angis. Dersom importøren og den ansvarlige for lasten er én og samme person, angis «se 
felt 4».

Felt 8. Bestemmelsessted: Det stedet dyrene fraktes til for endelig lossing (ikke medregnet stoppesteder) 
og holdes i samsvar med gjeldende bestemmelser. Angi navn, land, adresse og postnummer. 
Dersom bestemmelsessted er det samme som mottaker, angis for navn og adresse «se felt 3».

Felt 9. Angi forventet dato og klokkeslett for forsendelsens ankomst til grensekontrollstasjonen. 
Importører eller deres representanter skal i henhold til bestemmelsene (artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) i direktiv 91/496/EØF) én virkedag på forhånd underrette veterinærpersonalet 
på grensekontrollstasjonen der dyrene skal framvises, om dyrenes antall, art og forventet 
ankomsttid.

Felt 10. Veterinærattest/-dokumenter: Utstedelsesdato: Den datoen da attesten/dokumentet ble underskrevet 
av den offentlige veterinæren eller vedkommende myndighet. Nummer: Attestens entydige 
offisielle nummer angis. Ledsagende dokument(er): Dette gjelder hovedsakelig visse typer hester 
(hestepass), avlsdokumenter eller CITES-tillatelser.

(1) Veiledningen kan trykkes og distribueres uavhengig av dokumentet. 
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Felt 11.  Gi fullstendige opplysninger om ankomsttransportmiddelet:

 Transportmåte (luft-, sjø,- jernbane- eller veitransport).

 Identifikasjon av transportmiddelet: For lufttransport rutenummer, for sjøtransport skipets 
navn, for jernbanetransport togets og godsvognens nummer, og for veitransport det veigående 
kjøretøyets registreringsnummer og tilhengernummer dersom det er relevant.

 Handelsdokumentets referansenummer: Luftfraktbrevnummer (AWB-nr.), fraktbrevnummer eller 
handelsnummer for toget eller det veigående kjøretøyet.

Felt 12. Dyreart: Angi dyrearten ved å opplyse om det vanlige navnet og om nødvendig rasen. For dyr som 
ikke er husdyr (særlig dyr som skal til zoologiske hager, utstillinger eller forskningsinstitutter), 
angis vitenskapelig navn.

Felt 13. KN-kode: Angi minst de fire første sifrene av den relevante kombinerte nomenklatur, KN-kode, 
fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(1), som sist endret.

Felt 14. Antall dyr: Antall eller vekt i kg, som angitt i veterinærattesten eller andre dokumenter.

Felt 15. Antall kolli: Angi antall kasser, bur eller båser dyrene transporteres i.

Felt 16. Dyr sertifisert til: Som angitt i sertifikatet i samsvar med gjeldende bestemmelser.

 «Godkjente organer» i henhold til direktiv 92/65/EØF betyr et offentlig godkjent organ, institutt 
eller senter. «Karantene» viser til vedtak 2000/666/EF når det gjelder fugler, og til direktiv 92/65/
EF når det gjelder katter og hunder. «Gjenutlegging» gjelder bløtdyr. «Annet» gjelder formål som 
ikke er nevnt andre steder i denne klassifiseringen.

Felt 17. Alle plombe- og containernumre opplyses, dersom det er relevant.

Felt 18. Omlasting:

 Dette feltet benyttes, i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 91/496/EØF, når en forsendelse 
ikke skal importeres ved denne grensekontrollstasjonen, men dyrene skal fraktes videre med sjø- 
eller lufttransport på samme fartøy eller fly til en annen grensekontrollstasjon, for import til Den 
europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Enhetens nummer – se felt 
2. 

 Dette feltet kan også benyttes dersom dyrene ankommer Den europeiske union eller Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde fra en tredjestat på vei til en annen tredjestat om bord 
på samme fly eller fartøy.

Felt 19. Transitt: Dette betyr transitt gjennom EU/EØS for dyr som kommer fra en tredjestat og skal 
til en annen tredjestat i samsvar med artikkel 9 i direktiv 91/496/EØF. Angi ISO-koden for 
mottakertredjestaten.

 GKS for utsending: Navnet på den grensekontrollstasjonen der dyrene skal forlate EU/EØS.

Felt 20. Ved import eller midlertidig innførsel:

 Gjeninnførsel gjelder bare registrerte hester til veddeløp, konkurranser og kulturarrangementer 
etter midlertidig utførsel (kommisjonsvedtak 93/195/EØF(2)).

 Midlertidig innførsel gjelder bare registrerte hester for et tidsrom på høyst 90 dager. Oppgi 
utsendingssted og utsendingssdato.

Felt 21. Transittstater i EU/EØS: Tilleggsopplysninger: Angi navnet eller navnene på medlemsstaten(e) i 
EU eller EØS uavhengig av bestemmelsessted: Import eller transitt til en tredjestat.

Felt 22. Transportmiddel: Angi transportmåten som skal benyttes etter at forsendelsen har passert 
grensekontrollstasjonen, og gi nærmere opplysninger.

 «Annet» betyr transportmåter som ikke omfattes av direktiv 91/628/EØF om vern av dyr under 
transport.

Felt 23. Transportør: I samsvar med bestemmelsene om dyrs velferd angis transportørens 
godkjenningsnummer, og når det gjelder lufttransport, må det påses at selskapet er medlem av 
IATA.

(1) EFT L 256 av 7.9.1987, s. 1. 
(2) EFT L 86 av 6.4.1993, s. 1. 
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Felt 24. Reiseplan: Angi om det er framlagt en reiseplan som følger dyrene i samsvar med kravene i 
direktiv 91/628/EØF.

Felt 25. Underskrift: Underskriften forplikter også underskriveren til å ta tilbake transittforsendelser som 
avvises av en tredjestat.

Del 2

Denne delen skal fylles ut bare av den offentlige veterinæren på grensekontrollstasjonen.

Felt 26. Dokumentkontroll: Skal fylles ut for alle forsendelser. Dette omfatter også kontroll av overholdelse 
av tilleggsgarantier (som vil bli oppført) for enkelte medlemsstater, og når det gjelder arter som 
ikke er oppført i vedlegg A til direktiv 90/425/EØF, omfatter dette overholdelse av nasjonale krav 
uavhengig av endelig bestemmelsessted. Den dokumentasjonen som kreves for denne kontrollen, 
vil bli framlagt av importøren eller importørens representant. Dersom en tilleggsgaranti eller et 
nasjonalt krav ikke er oppfylt, betraktes forsendelsen som ikke tilfredsstillende. 

Felt 27. Det vises her til det entydige referansenummeret som angis av den grensekontrollstasjonen som 
utsteder dokumentet (se felt 2).

Felt 28.  Identitetskontroll: Sammenlign med de originale sertifikatene og dokumentene.

 Unntak: Sett kryss i denne ruten dersom dyrene blir omlastet fra én grensekontrollstasjon til en 
annen og ikke vil ha gjennomgått identitetskontroll i henhold til artikkel 4 nr. 3 i direktiv 91/496/
EØF.

Felt 29. Fysisk kontroll: Det vises her til resultatene av den kliniske undersøkelsen som er foretatt, 
dødelighet og sykelighet i forsendelsen.

 Unntak: Sett kryss i denne ruten dersom dyrene blir omlastet fra én grensekontrollstasjon til en 
annen og ikke vil ha gjennomgått fysisk kontroll i henhold til artikkel 4 nr. 3 i direktiv 91/496/EØF. 
Denne ruten skal også benyttes til dyrearter som ikke er oppført i vedlegg A til direktiv 90/425/
EØF, som er importert ved en grensekontrollstasjon i en medlemsstat som ikke er det endelige 
bestemmelsesstedet, og som må gjennomgå fysisk kontroll på det endelige bestemmelsesstedet i 
samsvar med artikkel 8 avsnitt A nr. 1 bokstav b) ii) i direktiv 91/496/EØF.

Felt 30. Laboratorieundersøkelser: 

 Undersøkt på grunnlag av: Angi den kategorien med stoffer eller sykdomsframkallende stoffer 
som undersøkelsesprosedyren gjennomføres for.

 «Stikkprøve» angir månedlig prøvetaking i henhold til vedtak 97/794/EF.

 «Mistanke» omfatter tilfeller der dyr er mistenkt for å ha en sykdom, viser tegn på en sykdom eller 
undersøkes under gjeldende beskyttelsesklausuler.

 Foreligger ennå ikke: Sett kryss i denne ruten dersom dyrene, i påvente av resultater, ikke er 
sendt.

Felt 31. Velferdskontroll: Beskriv transportvilkårene og dyrenes velferdssituasjon ved ankomst.

 Unntak: Sett kryss i denne ruten dersom dyrene blir omlastet fra én grensekontrollstasjon til en 
annen og ikke vil ha gjennomgått velferdskontroll.

Felt 32. Følger av transporten på dyrene: Angi hvor mange dyr som er døde, hvor mange som er uegnet til 
transport, og hvor mange hunndyr som har født eller abortert under transporten. Når det gjelder 
dyr som sendes i stort antall (daggamle kyllinger, fisk, bløtdyr osv.), skal det eventuelt gis et 
anslag over antall døde eller uegnede dyr. 

Felt 33. Godkjennes til omlasting: Fyll ut dersom det er relevant å angi at omlasting kan godkjennes som 
definert i felt 18.

Felt 34. Godkjennes til transittprosedyre: Fyll ut ved å angi transittmedlemsstater i samsvar med 
reiseplanen, dersom en slik finnes.

Felt 35. Godkjennes til det indre marked: Sett kryss i den relevante ruten dersom dyrene blir sendt til et 
kontrollert bestemmelsessted (slakteri, offentlig godkjent organ eller karantene som definert i felt 
16) som er godkjent for import på særlige vilkår.
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Felt 36. Godkjennes til midlertidig innførsel: Dette feltet gjelder bare registrerte hester. De har tillatelse til 
å oppholde seg på EUs/EØS’ territorium bare til den datoen som er angitt i felt 20, og i høyst 90 
dager.

Felt 37. Årsak til avvisning: Brukes for å tilføye relevante opplysninger. Sett kryss i den relevante ruten.

 «Manglende/ugyldig sertifikat» viser til importlisenser eller transittdokumenter som tredjestater 
eller medlemsstater krever.

Felt 38. Ikke godkjent: Denne ruten benyttes for forsendelser som ikke tilfredsstiller EU-kravene, eller 
som er mistenkelige.

 Dersom import avvises, angi nøyaktig hva som deretter skal skje. «Slakting» betyr at kjøttet fra 
dyrene kan gå til konsum dersom det godkjennes ved kontroll. «Avliving» betyr slakting eller 
destruering av dyrene, og at kjøttet ikke kan godkjennes til konsum.

Felt 39. Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder: Angi godkjenningsnummer og adresse samt 
postnummer for alle bestemmelsessteder der det kreves ytterligere veterinærkontroll. Dette gjelder 
felt 35, 36 og 38. For felt 36 opplyses bare adressen til den første virksomheten. For organer som 
av særskilte hensyn bør være anonyme, opplyses nummeret de er tildelt, men ikke adressen.

Felt 40. Forsendelsen er plombert på nytt: Fyll ut dersom den opprinnelige plomben som er registrert for 
en forsendelse, ødelegges ved åpning av containeren. Det bør føres en oppdatert (konsolidert) liste 
over alle plomber som er brukt til dette formålet.

Felt 41. Her påføres grensekontrollstasjonens eller vedkommende myndighets offisielle stempel.

Felt 42. Den offentlige veterinærens underskrift.

Felt 43. Brukes av tollmyndighetene for å tilføye relevante opplysninger (f.eks. nummeret på T1- eller 
T5-dokumentet) dersom forsendelser holdes under tollkontroll i en periode. Disse opplysningene 
tilføyes normalt etter at veterinæren har skrevet under.

Del 3

Kontroll: Denne delen skal fylles ut av en offentlig veterinær som er ansvarlig for videreforsendelsen eller tilsynet 
med et kontrollert bestemmelsessted (grensekontrollstasjon, godkjent organ, lokal veterinærenhet).

Felt 44. Opplysninger om retur/reeksport: Grensekontrollstasjonen på innførselsstedet skal angi 
hvilken transportmåte som benyttes, identifikasjon av transportmiddelet samt land og dato for 
videreforsendelse så snart disse opplysningene er kjent.

Felt 45. Oppfølging: Denne delen og de relevante delene av dokumentet skal også fylles ut ved omlasting 
eller import av dyr av arter som ikke er oppført i vedlegg A til direktiv 90/425/EØF, og som ikke 
har gjennomgått fysisk kontroll ved grensekontrollstasjonen på innførselsstedet. Denne delen skal 
også fylles ut av grensekontrollstasjonen på utsendingsstedet ved transitt av dyr fra én tredjestat til 
en annen, og av vedkommende lokale veterinærenheter dersom den forventede ankomsten av dyr 
ikke finner sted, eller dersom forsendelsen ikke er i samsvar med opplysningene når det gjelder 
mengde eller kvalitet.

Felt 46. Se felt 42. 
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VEDLEGG II

País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — Pays: 
Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1 2 3 4 5 6

Dresden Friedrichstadt 0153499 F HC, NHC

Forst 0150399 R HC, NHC-NT U, E, O

Frankfurt/Oder 0150499 F HC, NHC

Frankfurt/Oder 0150499 R HC, NHC U, E, O

Furth im Wald-Schafberg 0149399 R HC, NHC U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn 0152399 R HC, NHC U, E, O

Pomellen 0151299 R HC, NHC-T(FR), NHC-
NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße 0149799 R HC, NHC O

Waidhaus 0150099 R HC, NHC U, E, O

Zinnwald 0152599 R HC, NHC U, E, O

País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia 
— Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1 2 3 4 5 6

Gorizia 0301199 R HC, NHC U, E, O

Prosecco-Fernetti 0302399 R Prodotti HC HC

Prodotti NHC NHC

Altri Animali O

Tomaso Prioglio Spa U, E

País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche — 
Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1 2 3 4 5 6

Berg 1300199 R HC, NHC U, E, O

Deutschkreutz 1300399 R HC(2), NHC-NT E, O, U(13)

Drasenhofen 1300499 R HC, NHC U, E, O

Heiligenkreuz 1300299 R HC(2), NHC, (18)

Hohenau 1300799 F U

Karawankentunnel 1300899 R HC(2), NHC-NT E, O, U(13)

Nickelsdorf 1301099 R HC, NHC U, E, O

Sopron 1301199 F HC(2), NHC-NT

Spielfeld 1301299 R HC, NHC U, E, O
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1 2 3 4 5 6

Villach-Süd 1301499 F HC-NT, NHC-NT

Wien-ZB-Kledering 1300599 F HC(2), NHC-NT

Wullowitz 1301699 F NHC-NT(6)

Wullowitz 1301699 R HC, NHC-NT E, O, U(13)

Berg 1300199 R HC, NHC U, E, O
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 
om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 
90/425/EØF og 90/675/EØF(1), særlig artikkel 3 nr. 2 og 
artikkel 7 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Overgangsbestemmelsene i artikkel 8 i forordning (EF) 
nr. 282/2004 om innføring av et dokument for deklarering 
og veterinærkontroll av dyr som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(2) som gjelder grensekontrollstasjonene 
som ligger på grensen mellom medlemsstatene og de nye 
medlemsstatene, og som skal fjernes ved tiltredelsen, er 
ikke tilstrekkelig klare og bør derfor omformuleres for å 
unngå uklarheter.

2) Det felles veterinærdokument til bruk ved import av dyr 
(CVED) i forordning (EF) nr. 282/2004 er upresist når 
det gjelder deklareringene fra den ansvarlige for lasten i 
felt 25, og fra den offentlige veterinæren i felt 42, og dette 
dokumentet bør omformuleres.

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endret ved direktiv 96/43/EF 
(EFT L 162 av 1.7.1996, s. 1).

(2) EFT L 49 av 19.2.2004, s. 11.

3) For å klargjøre disse punktene bør forordning (EF) 
nr. 282/2004 derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 282/2004 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 8 skal lyde:

 «Artikkel 8

 Fram til 1. mai 2004 får denne forordning ikke anvendelse 
på de grensekontrollstasjonene som er oppført i vedlegg II, 
og som skal fjernes ved Ungarns, Polens, Den tsjekkiske 
republikks, Slovakias og Slovenias tiltredelse.»

2. Modellen for det felles veterinærdokument til bruk ved 
import av dyr i vedlegg I, erstattes med modellen i 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 31. mars 2004.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 585/2004

av 26. mars 2004

om endring av forordning (EF) nr. 282/2004 om innføring av et dokument for deklarering og  
veterinærkontroll av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(*)

2008/EØS/22/03

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 30.3.2004, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 26. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP Felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED dyr)
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1. Avsender/Eksportør

  Navn

Adresse

Land   + ISO-kode

2. CVED-referansenr.

Grensekontrollstasjon

Enhetens nummer

3. Mottaker

Navn

Adresse

Postnummer

Land   + ISO-kode

4. Den ansvarlige for lasten

Navn

Adresse

5. Opprinnelsesland + ISO-kode 6. Opprinnelsesregion Kode

7. Importør

Navn

Adresse

Postnummer

Land   + ISO-kode

8. Bestemmelsessted

 Navn

Godkjenningsnr.

Adresse

Postnummer

Land                               + ISO-kode

9. Forventet ankomst til GKS (dato og klokkeslett)

Dato   Klokkeslett

10. Veterinærdokumenter

Nummer

Utstedelsesdato

Ledsagende dokument(er)

Nummer

11. Transportmidler:

Fly  Skip  Jernbanevogn  Veigående kjøretøy  Annet 

Identifikasjon:

Dokumentreferanse:

12. Dyreart, rase 13. Varekode (KN-kode) 

14. Antall dyr

15. Antall kolli

16. Dyr sertifisert til:

  Avl/produksjon  Oppfôring  Slakting  Godkjente organer  Kjæledyr  Annet 

    Karantene   Registrerte dyr av hestefamilien   Gjenutlegging  Sirkus/utstilling  

17. Plombenr. og containernr.

18. For omlasting til   

GKS                   Enhetens nummer

Tredjestat   Tredjestatens ISO-kode

19. For transitt til tredjestat   

Til tredjestat + ISO-kode

GKS for utsending Enhetens nummer

20. Ved import eller midlertidig innførsel

  Endelig import 

  Gjeninnførsel av hester 

  Midlertidig innførsel av hester 

  Utsendingsdato

  Utsendingssted

21. Transittmedlemsstater 

 Stat     + ISO-kode

 Stat     + ISO-kode

 Stat     + ISO-kode

22. Transportmiddel etter grensekontrollstasjon

Jernbanevogn  Registreringsnummer

Fly    Rutenummer

Skip  Navn

Veigående kjøretøy  Registreringsnummer

Annet 

23. Transportør

Navn    Godkjenningsnr.

Adresse

Postnummer

Land

24. Reiseplan

 Ja      Nei    

25. Attestering 

Jeg, undertegnede som er ansvarlig for ovenfor nevnte last, attesterer etter 
beste skjønn at det som er angitt i del I i dette dokumentet, er riktig og 
fullstendig, og erklærer å ville overholde bestemmelsene i direktiv 91/493/
EØF, herunder betale for veterinærkontroll, videresende forsendelsene og sette 
dyrene i karantene eller isolering, eller om nødvendig stå for kostnadene ved 
avliving og destruering.

Sted og dato for attestering

Underskrivers navn

Underskrift:
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED dyr)
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26.  Dokumentkontroll 

      EU-standard Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende   

      Tilleggsgarantier Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende   

      Nasjonale krav Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende   

27. CVED-referansenr.

28. Identitetskontroll Unntak  

Tilfredsstillende   Ikke tilfredsstillende           

29. Fysisk kontroll

                              Unntak     Antall kontrollerte dyr            

                 Tilfredsstillende    Ikke tilfredsstillende   

30. Laboratorieundersøkelser        Nei                           Ja 

Undersøkt på grunnlag av:

Stikkprøve           Mistanke                              

Resultater: Foreligger ennå ikke  Tilfredsstillende  Ikke tilfredsstillende 

31. Velferdskontroll                          Unntak         

ved ankomst      Tilfredsstillende      Ikke tilfredsstillende  

32. Følger av transporten på dyrene

   Antall døde dyr     Anslag  

      Antall uegnede dyr     Anslag  

                                        Antall dyr som har født eller abortert  

33. GODKJENNES til omlasting                          

GKS  Enhetens nummer

Tredjestat  Tredjestatens ISO-kode

34. GODKJENNES til transittprosedyre   

Til tredjestat   + ISO-kode

GKS for utsending  Enhetens nummer

35. GODKJENNES til det indre marked 

Til kontrollert bestemmelsessted

Slakting 

Godkjente organer  

Karantene 

36. GODKJENNES til midlertidig innførsel 

Senest den

37. Årsak til avvisning

1.  Manglende/ugyldig sertifikat 

2. Ikke samsvar med dokumentene 

3. Ikke godkjent land 

4. Ikke godkjent region 

5. Forbudt art 

6. Manglende tilleggsgarantier 

7. Beskyttelsesklausul 

8. Syke dyr eller mistanke om sykdom 

9. Ikke tilfredsstillende analyseresultater 

10. Ikke i stand til å gjennomføre turen 

11. Manglende nasjonale krav 

12. Brudd på de internasjonale transportreglene 

13. Manglende eller ureglementert identifikasjon 

14. Annet 

  

38. IKKE GODKJENT                        

1. Retur/Reeksport 

2. Slakting 

3.  Avliving 

39. Opplysninger om kontrollerte bestemmelsessteder (35, 36, 38)

Godkjenningsnr. (dersom relevant)

Adresse

Postnummer

40. Forsendelsen er plombert på nytt

Nytt plombenr.

41. Full identifikasjon av grensekontrollstasjonen og offisielt stempel

GKS    Stempel

Enhetens nummer

42. Den offentlige veterinær

Jeg, undertegnede offentlige veterinær på grensekontrollstasjonen, attesterer 
at veterinærkontroll av denne forsendelse er blitt utført i samsvar med 
EU-kravene, og dersom det kreves, i samsvar med bestemmelseslandets 
nasjonale krav

Navn (med blokkbokstaver)

Dato:    Underskrift:

43. Tolldokumentreferanse:

D
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44. Opplysninger om retur/reeksport

Transportmiddelnr.

Jernbanevogn     Fly      Skip      Veigående kjøretøy    

Bestemmelsesland      + ISO-kode

Dato:

45. Oppfølging

 GKS for utsending    GKS for endelig bestemmelsessted    Lokal veterinærenhet 

Forsendelsen ankommet Ja   Nei    I samsvar med opplysninger  Ja    Nei   

46. Den offentlige veterinær

Navn (med blokkbokstaver)

Adresse Enhetens nummer

Dato Stempel Underskrift:
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring 
av det indre marked(1), særlig artikkel 20 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 
med sikte på gjennomføring av det indre marked(2), særlig 
artikkel 16 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 91/628/EØF av 19. november 
1991 om vern av dyr under transport og om endring av 
direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF(3), særlig artikkel 15,

under henvisning til rådsvedtak 92/438/EØF av 13. juli 1992 
om omlegging til edb-baserte veterinærrutiner ved import 
(SHIFT-prosjektet), om endring av direktiv 90/675/EØF, 
91/496/EØF, 91/628/EØF og vedtak 90/424/EØF og om 
oppheving av vedtak 88/192/EØF(4), særlig artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å kunne gjennomføre TRACES-systemet som 
fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/623/EF om utvikling 
av et integrert edb-basert veterinærsystem (TRACES)
(5), er det nødvendig å harmonisere utformingen av 
de helsesertifikatene som kreves ved handel innenfor 
Fellesskapet, slik at de dataene som legges inn i systemet, 
kan behandles og analyseres med sikte på å øke den 
helsemessige tryggheten i Fellesskapet.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/33/EF.

(2) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(3) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 17. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(4) EFT L 243 av 25.8.1992, s. 27. Vedtaket sist endret ved rådsvedtak 95/1/
EF.

(5) EUT L 216 av 28.8.2003, s. 58.

2) Det er nødvendig å innføre en harmonisert modell for 
innsamling av resultatene fra de kontrollene som foretas i 
henhold til direktiv 89/662/EØF, 91/628/EØF og 90/425/
EØF, slik at dataene kan behandles automatisk, og dette 
utgjør grunnlaget for en standardisert framlegging av 
resultatene, slik det kreves i de nevnte direktivene.

3) Utformingen av modellene til de dokumentene som 
kreves i følgende rettsakter i Fellesskapets regelverk, bør 
harmoniseres:

— vedlegg F til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og 
svin innenfor Fellesskapet(6),

— vedlegg D1 og D2 til rådsdirektiv 88/407/EØF av 
14. juni 1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse 
ved handel med dypfryst sæd fra storfe innenfor 
Fellesskapet og innførsel av slik sæd(7),

— vedlegg C til rådsdirektiv 89/556/EØF av 
25. september 1989 om krav til dyrehelse ved handel 
med embryoer fra storfe innenfor Fellesskapet og 
innførsel av slike embryoer fra tredjestater(8),

— vedlegg C til rådsdirektiv 90/426/EØF av 
26. juni 1990 om krav til dyrehelse ved forflytning 
av dyr av hestefamilien og innførsel av slike dyr fra 
tredjestater(9),

— vedlegg D til rådsdirektiv 90/429/EØF av 
26. juni 1990 om fastsettelse av krav til dyrehelse 
ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og 
innførsel av rånesæd(10),

— vedlegg IV til rådsdirektiv 90/539/EØF av 
15. oktober 1990 om krav til dyrehelse ved handel 
med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved 
innførsel av fjørfe og rugeegg fra tredjestater(11),

(6) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 21/2004.

(7) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2004/101/EF.

(8) EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(9) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(10) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(11) EFT L 303 av 31.10.1990, s. 6. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 599/2004

av 30. mars 2004

om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i forbindelse med  
handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk opprinnelse(*)

2008/EØS/22/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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— vedlegg E til rådsdirektiv 91/67/EØF av  
28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved omsetning 
av akvakulturdyr og akvakulturprodukter(1),

— vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF av 
28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel 
med sau og geit innenfor Fellesskapet(2),

— vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel 
innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer 
som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i 
de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I 
til direktiv 90/425/EØF(3),

— vedlegget til kommisjonsvedtak 94/273/EF av 
18. april 1994 om utstedelse av veterinærattest for 
markedsføring i Det forente kongerike og Irland av 
hunder og katter som ikke har opprinnelse i disse 
statene(4),

— vedlegget til kommisjonsvedtak 95/294/EF 
av 24. juli 1995 om fastsettelse av modellen for 
helsesertifikat for handel med egg og embryoer fra 
dyr av hestefamilien(5),

— vedlegget til kommisjonsvedtak 95/307/EF 
av 24. juli 1995 om fastsettelse av modellen for 
helsesertifikat for handel med sæd fra dyr av 
hestefamilien(6),

— vedlegg I og II til kommisjonsvedtak 95/388/EF av 
19. september 1995 om fastsettelse av modellen for 
sertifikat for handel innenfor Fellesskapet med sæd, 
egg og embryoer fra sau og geit(7),

— vedlegget til kommisjonsvedtak 95/483/EF av 
9. november 1995 om fastsettelse av modellen for 
sertifikat for handel innenfor Fellesskapet med egg 
og embryoer fra svin(8),

— vedlegg I og II til kommisjonsvedtak 1999/567/
EF av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for 
sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/
EØF(9),

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved 
rådsforordning (EF) nr. 806/2003.

(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2003/708/EF.

(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1398/2003.

(4) EFT L 102 av 12.4.2001, s. 63. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2001/298/EF.

(5) EFT L 182 av 2.8.1995, s. 27.
(6) EFT L 185 av 4.8.1995, s. 58.
(7) EFT L 234 av 3.10.1995, s. 30.
(8) EFT L 275 av 18.11.1995, s. 30.
(9) EFT L 216 av 14.8.1999, s. 13.

— vedlegg I til kommisjonsvedtak 2003/390/EF av 
23. mai 2003 om innføring av særlige vilkår for 
markedsføring av arter av akvakulturdyr som ikke 
anses som mottakelige for visse sykdommer, og 
produkter av disse(10),

— vedlegg IV til rådsdirektiv 64/433/EØF av 
26. juni 1964 om hygienekrav til produksjon og 
omsetning av ferskt kjøtt(11),

— vedlegg VI til rådsdirektiv 71/118/EØF av 
15. februar 1971 om helseproblemer ved produksjon 
og markedsføring av ferskt fjørfekjøtt(12),

— vedlegg D til rådsdirektiv 77/99/EØF av 
21. desember 1976 om helseproblemer ved 
produksjon og omsetning av kjøttprodukter og visse 
andre produkter av animalsk opprinnelse(13),

— vedlegg IV til rådsdirektiv 91/495/EØF av 
27. november 1990 om helseproblemer og 
dyrehelseproblemer ved produksjon og omsetning av 
kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt(14),

— vedlegg II til rådsdirektiv 92/45/EØF av 16. juni 1992 
om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved 
felling av viltlevende vilt og omsetning av kjøtt fra 
viltlevende vilt(15),

— vedlegg V til rådsdirektiv 94/65/EF av 
14. desember 1994 om fastsettelse av krav til 
produksjon og markedsføring av hakket kjøtt og 
bearbeidet kjøtt(16).

4) Utvekslingen av opplysninger mellom vedkommende 
myndigheter fastsatt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 
om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke 
er beregnet på konsum(17), bør også harmoniseres når 
det gjelder forsendelse av animalske biprodukter og 
bearbeidede produkter.

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

(10) EUT L 135 av 3.6.2003, s. 19.
(11) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 806/2003.
(12) EFT L 55 av 8.3.1971, s. 23. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 807/2003.
(13) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 85. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 807/2003.
(14) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 41. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 806/2003.
(15) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 35. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 806/2003.
(16) EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10. Direktivet sist endret ved 

rådsforordning (EF) nr. 806/2003.
(17) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

De forskjellige helse- og hygienesertifikatene som kreves i 
forbindelse med handel innenfor Fellesskapet, bortsett fra 
helsesertifikater for registrerte dyr av hestefamilien, skal 
utformes på grunnlag av den harmoniserte modellen i vedlegget 
til denne forordning.

Disse sertifikatmodellene skal inneholde:

1. en standardisert del I, «opplysninger om forsendelsen»,

2. del II, «attestering», som skal vise hvilke krav som er 
fastsatt i det særlige regelverket for hver enkelt dyreart, 
produksjonstype og produkttype, og

3. en standardisert del III, «kontroll», der resultatene fra de 
kontrollene som er foretatt i samsvar med gjeldende regler, 
skal registreres.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 31. desember 2004.

De medlemsstatene som ønsker det, kan imidlertid bruke 
denne sertifikatutformingen fra 1. april 2004 i forbindelse med 
TRACES-systemet.

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

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet
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I.1.  Avsender/Eksportør

 
Navn

Adresse
Postnr.

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

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5.  Mottaker
Navn
Adresse
Postnr.

I.6. Originalsertifikatenes nr.
Nr. på følgedokument

I.7.  Forhandler
    Navn Godkjenningsnummer

I.8.  Opprinnelsesland ISO-kode I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11.  Bestemmelsesregion Kode

I.12.  Opprinnelsessted/fangststed

  Driftsenhet      Oppsamlingssentral     Lokalene til en forhandler 

 Godkjent organ    Sædstasjon  Godkjent oppdrettsanlegg 

 Embryogruppe    Virksomhet   Annet  

Navn                                                Godkjenningsnummer
Adresse

Postnr.

I.13.  Bestemmelsessted

  Driftsenhet   Oppsamlingssentral   Lokalene til en forhandler  

 Godkjent organ    Sædstasjon   Godkjent oppdrettsanlegg  

 Embryogruppe    Virksomhet   Annet  

Navn                                                      Godkjenningsnummer
Adresse

Postnr.

I.14.  Lastested

Postnr.

I.15.  Dato og klokkeslett for avreise

I.16.  Transportmiddel

  Fly  Skip  Jernbanevogn 

  Veigående kjøretøy  Annet 

Identifikasjon:

I.17.  Transportforetak
Navn Godkjenningsnummer

Adresse

Postnr. Medlemsstat

I.18.  Dyreart/Produkt I.19.  Varekode (KN-kode) 

I.20.  Antall/mengde

I.21.  Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur    Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25.  Dyr sertifisert til/ produkter sertifisert til:

Avl  

Kunstig avl  

Konsum  

Oppfôring   

Registrerte dyr av hestefamilien  

Fôrvarer   

Slakting    

Vilt for utsetting   

Farmasøytisk bruk  

Beiteskifte   

Kjæledyr    

Teknisk bruk 

Godkjent organ  

Annet  

I.26.  Transitt gjennom en tredjestat 
                      

Tredjestat ISO-kode

Utsendelsessted Kode

Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater 
                      

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

Medlemsstat ISO-kode

I.28.  Eksport                                     

Tredjestat ISO-kode

Utsendelsessted Kode

I.29.  Forventet reisetid

I.30.  Reiseplan

Ja             Nei    

I.31.  Identifikasjon av dyr
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet
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II.  Helseopplysninger   *
 

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

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver) Kvalifikasjon og tittel

Lokal veterinærenhet Den lokale veterinærenhetens nummer

Dato Underskrift

Stempel

                      * Særlige helsekrav som skal oppfylles
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Fellesskapet
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III.1.  Kontrolldato

 

III.2.  Sertifikatets referansenr.

III.3.  Dokumentkontroll                Nei  Ja  III.4.  Identitetskontroll                   Nei                        Ja  

Tilfredsstillende                  Ikke tilfredsstillende                   
EU-standard

Tilleggsgarantier

Nasjonale krav

Tilfredsstillende  

Tilfredsstillende  

Tilfredsstillende  

Ikke tilfredsstillende  

Ikke tilfredsstillende  

Ikke tilfredsstillende  

III.5.  Fysisk kontroll         Nei               Antall kontrollerte dyr  

Tilfredsstillende     Ikke tilfredsstillende   

III.6.  Laboratorieundersøkelser          Nei                             Ja  

     Dato:

Undersøkt på grunnlag av:

 Stikkprøve    Mistanke   

Resultater      Tilfredsstillende    Ikke tilfredsstillende   

III.7.  Velferdskontroll                         Nei                                Ja  
 

Tilfredsstillende   

Ikke tilfredsstillende   

III.8.  Overtredelse av dyrevelferdsbestemmelser

 III.8.1.  Ugyldig transporttillatelse  

 III.8.2. Transportmiddelet oppfyller ikke kravene  

                                         III.8.3.  For høy lastetetthet  
 
Gjennomsnittsareal

 III.8.4.  Transporttid ikke overholdt  

 III.8.5.  Utilstrekkelig vanning og fôring  

 III.8.6.  Uforsvarlig behandling av dyrene  

 III.8.7.  Annet  

III.9.  Overtredelse av veterinærbestemmelsene

III.9.1.  Manglende/ugyldig sertifikat 

III.9.2.  Ikke samsvar med dokumentene 

III.9.3.  Ikke godkjent land 

III.9.4.  Ikke godkjent region 

III.9.5.  Forbudt art 

III.9.6.  Manglende tilleggsgarantier 

III.9.7.  Ikke godkjent bedrift 

III.9.8.  Syke dyr eller mistanke om sykdom  

III.9.9.  Ikke tilfredsstillende analyseresultater 

III.9.10.  Manglende eller ureglementert identifikasjon 

III.9.11.  Nasjonale krav ikke oppfylt 

III.9.12.  Feilaktig adresse på bestemmelsesstedet 

III.9.13.  Annet 

III.10.  Følger av transporten på dyrene

 Antall døde dyr   Anslag  

 Antall uegnede dyr   Anslag  

Antall dyr som har født eller abortert  

III.11.  Korrigerende tiltak

III.11.1.  Utsatt avgang 

III.11.2.  Overføring 

III.11.3.  Karantene 

III.11.4.  Slakting/avliving 

III.11.5.  Destruering av skrotter/produkter 

III.11.6.  Tilbakesending 

III.11.7.  Bearbeiding av produkter 

III.11.8.  Anvendelse av produkter til andre formål 

                                      Identifikasjon

III.12.  Tiltak etter karantenen

III.12.1.  Slakting/avliving 

III.12.2.  Frigivelse 

III.13.  Kontrollsted

 Virksomhet   

 Handelsanlegg   

 Havn   

 Under transport   

 Driftsenhet   

 Godkjent organ   

 Lufthavn   

 Annet   

 Oppsamlingssentral   

 Sædstasjon   

 Utsendelsessted  

III.14.  Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Lokal veterinærenhet Den lokale veterinærenhetens nummer

Navn (med blokkbokstaver)

Kvalifikasjon og tittel

Dato: Underskrift
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Veiledning for utfylling av sertifikatet til bruk ved handel innenfor Fellesskapet

Generelt: Sertifikatet skal fylles ut med blokkbokstaver. For klart å markere et valg, sett kryss eller marker i ruten 
utenfor den relevante opplysningen.

 «ISO-kode» viser til dette landets internasjonale standardkode på to bokstaver.

Prinsipper:

Dette sertifikatet gjelder handel innenfor Fellesskapet med alle dyr og produkter nevnt i rådsdirektiv 90/425/EØF, 
alle produkter av animalsk opprinnelse nevnt i rådsdirektiv 89/662/EØF som det kreves hygienesertifikat for, og alle 
animalske biprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 som det kreves forhåndsmelding 
for.

Dette sertifikatet er gyldig i ti dager regnet fra den datoen da helse- eller hygienekontrollen ble gjennomført i 
opprinnelsesmedlemsstaten.

Dette sertifikatet er gyldig for bare én art eller én produkttype om gangen.

Underskrift og stempel skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

Originaleksemplaret av sertifikatet skal ledsage forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet.

Driftsenheten eller virksomheten skal oppbevare originaleksemplaret eller en kopi av sertifikatet i minst tre år.

Det kan utstedes sertifikater bare for dyr som skal transporteres i samme jernbanevogn, lastebil, fly eller skip, og som 
kommer fra samme driftsenhet og har samme mottaker. Det samme gjelder for produkter.

Sertifikatet skal utstedes innen 24 timer etter at forsendelsen ble sendt.

Del 1 Denne delen kan fylles ut av avsenderen eller forhandleren, eller av en offentlig veterinær eller en 
offentlig inspektør når det gjelder akvakulturdyr

Felt I.1. Avsender/Eksportør: Angi navn og adresse på den fysiske eller juridiske personen som står som 
avsender av forsendelsen.

Felt I.2. Sertifikatets referansenummer er et entydig referansenummer som tildeles av TRACES-
systemet.

Felt I.2.a. Det lokale referansenummeret er et nummer som vedkommende myndighet kan tildele i samsvar 
med sin egen klassifisering.

Felt I.3. Vedkommende sentrale myndighet: Navn og nummer på vedkommende sentrale myndighet i 
opprinnelseslandet, som kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Felt I.4. Vedkommende lokale myndighet: Navn og nummer på vedkommende lokale myndighet i 
opprinnelseslandet, som kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Felt I.5. Mottaker: Angi navn og adresse på den fysiske eller juridiske personen som er ansvarlig for å 
motta forsendelsen i bestemmelseslandet.

Felt I.6. Originalsertifikatenes nr.: Gjelder bare dyr som sendes gjennom en oppsamlingssentral (storfe, 
svin, sau, geit og dyr av hestefamilien): Angi referansenummeret på hvert sertifikat som vedrører 
den nye forsendelsen.

 Følgedokument: Gjelder bare dyr av hestefamilien og dyr omfattet av Washington-konvensjonen 
om truede arter og produkter av disse.

 For dyr av hestefamilien og dyr omfattet av Washington-konvensjonen om truede arter, angis 
nummeret på passet eller CITES-tillatelsen.

 For produkter og biprodukter angis nummeret på handelsdokumentet.
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Felt I.7. Forhandler: Gjelder bare forsendelser av storfe, svin, sau og geit: Angi den godkjente forhandlerens 
offisielle registreringsnummer og navn.

Felt I.8. Opprinnelsesland: Angi navnet på landet som dyrene eller produktene kommer fra.

Felt I.9. Opprinnelsesregion: Gjelder bare storfe og svin og akvakulturdyr innenfor rammen av 
regionaliseringstiltak.

 For storfe og svin: Angi administrasjonsområdene.

 For akvakulturdyr: Angi de godkjente sonene og kystsonene.

 Koden er den som er angitt i de relevante bestemmelsene.

Felt I.10. Bestemmelsesland: Angi navnet på landet som dyrene eller produktene sendes til. 

Felt I.11. Bestemmelsesregion: Se felt I.9.

Felt I.12. Opprinnelsessted/fangststed: Stedet der dyrene eller produktene kommer fra. 

 Driftsenhet: Som definert i artikkel 2 i direktiv 90/425/EØF.

 Godkjent oppdrettsanlegg: Gjelder bare akvakulturdyr som definert i artikkel 2 nr. 5 i 
direktiv 91/67/EØF.

 Oppsamlingssentral: Gjelder bare storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien: Som definert i 
artikkel 2 bokstav b) nr. 9 og 10 i direktiv 91/68/EØF, og i artikkel 2 bokstav o) i direktiv 64/432/
EØF.

 Lokalene til en forhandler: Gjelder bare sau og geit som definert i artikkel 2 bokstav b) nr. 12 i 
direktiv 91/68/EØF.

 Godkjent organ: Offentlig godkjent organ, institutt eller stasjon som definert i artikkel 2 nr. 1 
bokstav c) i direktiv 92/65/EØF, særlig godkjente zoologiske hager og forskningslaboratorier.

 Sædstasjon: Sædstasjon eller sædlager som definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 88/407/
EØF.

 Embryogruppe: Struktur som er bemyndiget til å samle opp, behandle og lagre embryoer og egg 
som definert i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 89/556/EØF.

 Virksomhet: Gjelder bare produkter og biprodukter av animalsk opprinnelse som definert i 
artikkel 2 nr. 3 i direktiv 89/662/EØF.

 Angi navn, adresse, godkjennings- eller registreringsnummer når regelverket krever det.

Felt I.13. Bestemmelsessted: Det stedet dyrene eller produktene fraktes til for endelig lossing (ikke 
medregnet stoppesteder) og holdes i samsvar med gjeldende bestemmelser. Se felt I.12.

Felt I.14. Lastested: Gjelder bare dyr: Angi sted og postnummer for det stedet der dyrene lastes.

Felt I.15. Dato og klokkeslett for avreise: Gjelder bare dyr: Angi datoen og klokkeslettet da det forventes at 
dyrene skal sendes.

Felt I.16. Transportmiddel: Gi fullstendige opplysninger om transportmiddelet.

 Transportmiddel (fly, skip, jernbanevogn, veigående kjøretøy).

 Identifikasjon av transportmiddelet: For fly rutenummer, for skip skipets navn, for tog togets og 
godsvognens nummer, og for veigående kjøretøy det veigående kjøretøyets registreringsnummer 
og tilhengernummer dersom det er relevant. «Annet» gjelder transportmåter som ikke omfattes av 
direktiv 91/628/EØF om vern av dyr under transport.
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Felt I.17. Transportforetak: Gjelder bare dyr: Angi transportforetakets godkjenningsnummer i samsvar med 
artikkel 5 i direktiv 91/628/EØF om vern av dyr under transport. 

Felt I.18. Dyreart/produkt: For dyr: Angi dyrearten ved å oppgi det vanlige navnet slik det er kategorisert 
i tollnomenklaturen; for animalske produkter (sæd, egg og embryoer) angis dyreart og 
produkttype. For produkter av animalsk opprinnelse angis produkttype slik de er kategorisert i 
tollnomenklaturen.

Felt I.19. KN-kode: Angi minst de fire første sifrene av den relevante kombinerte nomenklatur (KN-kode) 
fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2658/87, som sist endret.

Felt I.20. Antall/mengde:

 For dyr og animalske produkter (sæd, egg og embryoer) angis antall dyr eller antall strå uttrykt i 
enheter.

 For akvakulturdyr og produkter angis samlet vekt i kg.

Felt I.21. Produkttemperatur: Gjelder bare produkter av animalsk opprinnelse: Angi konserveringsmetode. 

Felt I.22. Antall kolli: Angi antall kasser, bur eller båser dyrene transporteres i, eller antall containere når 
det gjelder produkter. 

Felt I.23. Plombe- og containernr.: Alle plombe- og containernumre opplyses, særlig for produkter.

Felt I.24. Type forpakning: Gjelder bare produkter.

Felt I.25. Dyr sertifisert til/ produkter sertifisert til: Angi hva dyrene eller produktene skal brukes til (sett 
bare ett kryss).

Avl: Avlsdyr og produksjonsdyr.

Oppfôring: Gjelder bare sau og geit.

Slakting: Dyr som skal sendes til et slakteri.

Beiteskifte: Gjelder bare storfe som går på fjellbeite.

Godkjent organ: Offentlig godkjent organ, institutt eller stasjon i samsvar med direktiv 92/65/
EØF.

Kunstig avl: Gjelder bare sæd, egg og embryoer.

Registrerte dyr av hestefamilien: I samsvar med direktiv 90/426/EØF.

Vilt for utsetting: Gjelder bare vilt som settes ut for å bygge opp bestanden igjen.

Kjæledyr: Kjæledyr som det foregår handel med.

Konsum: Gjelder bare produkter beregnet på konsum som det i regelverket kreves hygienesertifikat 
for.

Fôrvarer: Gjelder bare produkter som skal brukes som fôr som nevnt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002.

Farmasøytisk bruk.

Teknisk bruk: Produkter som er uegnet til konsum eller fôr, og som er beregnet på industriell bruk 
som nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002.

Annet: Beregnet på formål som ikke er oppført på annet sted i denne klassifiseringen.
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Felt I.26. Transitt gjennom en tredjestat: Angi navnet på staten med ISO-kode og utsendelsesstedet som 
definert i artikkel 1 i vedtak 93/444/EØF, samt navn og nummer på grensekontrollstasjonen der 
dyrene innføres i Den europeiske union.

Felt I.27. Transitt gjennom medlemsstater: Angi ISO-koden for de EU-/EØS-statene som en forsendelse 
med dyr eller produkter transporteres gjennom.

Felt I.28. Eksport: Angi utsendelsesstedet fra EU/EØS.

Felt I.29. Forventet reisetid: Angi forventet reisetid i henhold til direktiv 91/628/EØF.

Felt I.30. Reiseplan: I samsvar med kravene angis det om det foreligger en reiseplan.

Felt I.31. Identifikasjon av dyr/produkter: Gi opplysninger om særlige krav som gjelder dyrearten eller 
produktenes art.

      Del 2 Denne delen kan fylles ut bare av en offentlig veterinær eller en offentlig inspektør når det 
gjelder akvakulturdyr

Felt II. Helseopplysninger: Denne delen fylles ut i samsvar med gjeldende regelverk.

Felt II.a. Referansenummer: Se felt I.2.

Felt II.b. Lokalt referansenummer: Se felt I.2.a.

       Del 3 Kontroll: Denne delen skal fylles ut av en offentlig veterinær eller en offentlig inspektør 
ved kontrollen på bestemmelsesstedet eller under transporten når det gjelder dyr, og ved 

avsendelse av produkter som omfattes av forordning (EØF) nr. 1774/2002

Felt III.1. Kontrolldato

Felt III.2. Sertifikatets referansenummer. Se felt I.2.

Felt III.3. Dokumentkontroll: Dette omfatter også kontroll av overholdelse av EU-standarder og 
tilleggsgarantier for enkelte medlemsstater, og når det gjelder arter som ikke er oppført i vedlegg A 
til direktiv 90/425/EØF, omfatter dette overholdelse av nasjonale krav uavhengig av endelig 
bestemmelsessted. Dersom en tilleggsgaranti eller et nasjonalt krav ikke er oppfylt, betraktes 
forsendelsen som ikke tilfredsstillende.

Felt III.4. Identitetskontroll: Sammenlign forsendelsen med sertifikatet og følgedokumentene.

Felt III.5. Fysisk kontroll: Det vises her til resultatene av den kliniske undersøkelsen som er foretatt, 
dødelighet og sykelighet i forsendelsen. Angi hvor mange dyr som er kontrollert.

Felt III.6. Laboratorieundersøkelser: 

 Undersøkt på grunnlag av: Angi den kategorien med stoffer eller sykdomsframkallende stoffer 
som undersøkelsesprosedyren gjennomføres for.

 «Mistanke» omfatter tilfeller der dyr er mistenkt for å ha en sykdom, viser tegn på en sykdom 
eller undersøkes under gjeldende beskyttelsesklausuler.

Felt III.7. Velferdskontroll: Beskriv transportvilkårene og dyrenes velferdssituasjon ved ankomst.

Felt III.8. Overtredelse av dyrevelferdsbestemmelser: Sett kryss i én eller flere av rutene avhengig av 
overtredelsens/overtredelsenes art.
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Felt III.9. Overtredelse av veterinærbestemmelsene: Sett kryss i den ruten som tilsvarer overtredelsens art.

 III.9.1. Manglende sertifikat: Når en forsendelse transporteres uten sertifikat av noe slag, og uten 
at det er gitt melding på forhånd.

 III.9.2. Ikke samsvar med dokumentene: Angir at de delene som forsendelsen består av, ikke er i 
samsvar med opplysningene i sertifikatet.

 III.9.3. Ikke godkjent land: Når landet er omfattet av et vernetiltak for den aktuelle dyrearten.

 III.9.5. Forbudt art: Dyr av en forbudt, ikke-harmonisert art i en medlemsstat, eller dyr av en art 
som er vernet i henhold til Washington-konvensjonen, i strid med gjeldende bestemmelser.

 III.9.12.  Feilaktig adresse: Når den adressen som er angitt, ikke finnes eller ikke er i samsvar med 
den aktuelle dyrearten eller det aktuelle produktet, eller når forsendelsen aldri kom fram til den 
angitte adressen.

Felt III.10. Følger av transporten på dyrene: Gjelder bare dyr: Angi hvor mange dyr som er døde, hvor mange 
som er uegnede til transport, og hvor mange hunndyr som har født eller abortert under transporten. 
Når det gjelder dyr som sendes i stort antall (daggamle kyllinger, fisk, bløtdyr osv.), skal det 
eventuelt gis et anslag over antall døde eller uegnede dyr. 

Felt III.11. Korrigerende tiltak: Angi hvilke beslutninger som er tatt for å få en slutt på overtredelsen, i 
samsvar med direktiv 91/628/EØF, 90/425/EØF eller 89/662/EØF.

 III.11.1. Utsatt avgang: Transporten utsettes for å sikre at dyrene er egnet til transport.

 III.11.2. Overføring: Dyrene overføres fra et transportmiddel som ikke oppfyller kravene, til et 
transportmiddel som oppfyller kravene.

Felt III.12. Tiltak etter karantenen: Gjelder bare dyr: Dyrene slaktes eller frigis avhengig av resultatene av 
undersøkelsene.

Felt III.13. Kontrollsted

Felt III.14. Offentlig veterinær eller offentlig inspektør: Angi hvilken lokal veterinærenhet underskriveren er 
tilknyttet.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(1), særleg artikkel 17b,

med tilvising til akta av 2003 om tilmelding til Den europeiske 
unionen for Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, 
Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia, 
og tilpassinga av dei traktatane som er grunnlaget for Den 
europeiske unionen, særleg artikkel 42, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ungarn har fått ein overgangsperiode på tre år med omsyn 
til den ordninga med veterinærkontrollar av levande dyr 
som skal gjennomførast på grensa til Romania.

2) Det bør fastsetjast tiltak som skal sikre at dei ungarske 
styresmaktene i dette tidsrommet gjennomfører alle 
kontrollar som er fastsette i direktiv 91/496/EF.

3) I lys av dei igangverande tingingane med Romania om 
tilmeldinga av Romania til Den europeiske unionen 
er det ikkje føremålstenleg å fastsetje krav om at 
det vert skipa anlegg for kontroll av levande dyr på 
grensepasseringsstader mellom Ungarn og Romania.

4) Difor bør det i overgansperioden gjerast tiltak for at 
kontrollane kan utførast på kontrollstader som ligg 
nær grensa mellom Ungarn og Romania, og som har 
samband med passeringsstadene. Gjennomføringa av 
dei relevante føresegnene i direktiv 91/496/EØF bør 
tilpassast tilsvarande.

5) I samsvar med artikkel 53 i tilmeldingsakta skal nye 
medlemsstatar reknast for å ha motteke melding om dette 
vedtaket ved tilmeldinga.

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

(1) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003 (TEU L 236 av 23.9.2003).

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Verkeområde

På grensa til Romania skal Ungarn gjennomføre føresegnene 
i kapittel I i direktiv 91/496/EØF frå 1. mai 2004 fram til 
30. april 2007 i samsvar med føresegnene i dette vedtaket.

Artikkel 2

Definisjonar

I dette vedtaket tyder

1. «passeringsstad» ein stad på grensa mellom Ungarn og 
Romania der levande dyr skal visast fram med sikte på 
innførsel til Fellesskapet, og der dei skal kontrollerast 
i samsvar med direktiv 91/496/EØF slik direktivet er 
tilpassa ved dette vedtaket.

2. «kontrollstad» ein stad nær grensa mellom Ungarn og 
Romania der kontrollane av levande dyr skal gjennomførast 
i samsvar med direktiv 91/496/EØF slik direktivet er 
tilpassa ved dette vedtaket.

Artikkel 3

Tilpassing av veterinærkontrollar

Føresegnene i kapittel I i direktiv 91/496/EØF og dei tilhøyrande 
gjennomføringsføresegnene skal nyttast på veterinærkontrollar 
av levande dyr som vert førde inn i Ungarn frå Romania, i 
samsvar med følgjande tilpassingar:

a) i artikkel 3 nr. 1 bokstav a), artikkel 4 nr. 1, artikkel 8 
del A nr. 1 bokstav a) og artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i 
direktiv 91/496/EØF vert «grensekontrollstasjon» bytt ut 
med «passeringssted»,

b) i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c), artikkel 4 nr. 2, artikkel 7, 
artikkel 8 del A nr. 2, artikkel 9 og artikkel 10 i direktiv 
91/496/EØF vert «grensekontrollstasjon» bytt ut med 
«kontrollsted»,

c) Artikkel 6 i direktiv 91/496/EØF skal ikkje nyttast.

KOMMISJONSVEDTAK

av 10. mars 2004

om fastsetjing av overgangstiltak som Ungarn skal nytte med omsyn til veterinærkontroll med  
levande dyr som vert innførde til Ungarn frå Romania(*)

[meldt under nummeret K(2004) 724]

(2004/253/EF)

2008/EØS/22/05

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 17.3.2004, s. 47, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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Artikkel 4

Krav til kontrollstader

Kontrollstadene skal stette dei krava som er fastsette i 
vedlegg I.

Artikkel 5

Særlege krav til drifta av passeringsstader og 
kontrollstader

1.  Alle levande dyr som vert viste fram på grensa mellom 
Romania og Ungarn for innførsel til Fellesskapet, skal 
transporterast på veg til den passeringsstaden som er førd opp 
i vedlegg II.

2.  Passeringsstaden skal ha samband med dei kontrollstadene 
som er førde opp i vedlegg III. Dei veterinærtenestene som 
har ansvaret for grensekontrollane, skal òg ha ansvaret for 
passeringsstaden og dei tilsvarande kontrollstadene.

3.  Levande dyr skal straks flyttast frå passeringsstaden til dei 
tilsvarande kontrollstadene under tilsyn av tollstyresmaktene, 
og dei skal følgjast av personale frå den rette styresmakta. 
I tillegg skal den lokale styresmakta som har ansvaret for 
passeringsstaden, per telefaks melde frå til den offentlege 
veterinæren som har ansvaret for den aktuelle kontrollstaden, 
om kvart parti som vert sendt.

Artikkel 6

Gjennomføring

Dei ungarske styresmaktene skal fastsetje gjennomførings-
føresegnene for dette vedtaket, særleg med omsyn til sanksjo-
nar som skal nyttast på brot på artikkel 5 nr. 1 og 3 som vert 

gjorde av fysiske eller juridiske personar, og skal gjere alle dei 
tiltaka som er naudsynte for å sikre at dei vert gjennomførde. 
Desse sanksjonane skal vere verknadsfulle, svare til brotet og 
hindre nye brot. I alvorlege tilfelle kan dei omfatte destruering 
av dyra i samsvar med føresegnene i artikkel 12 i direktiv 
91/496/EØF. Dei ungarske styresmaktene skal seinast 1. mai 
2004 melde frå til Kommisjonen om desse føresegnene og 
straks melde frå om eventuelle seinare endringar av dei.

Artikkel 7

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for at og frå den 
dagen då tilmeldingsakta tek til å gjelde.

Artikkel 8

Dette vedtaket skal nyttast fram til 30. april 2007.

Artikkel 9

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 10. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Kontrollstadene skal ha følgjande utstyr og personale:

1. anlegg (som helst skal vere lette å reingjere og desinfisere) til å laste og losse dei ulike vegtransportmidla, til å 
kontrollere, fôre, vatne og stelle dyra, og med tilstrekkeleg plass, lys og ventilasjon for det talet på dyr som skal 
kontrollerast. Anlegga skal verne dyra tilstrekkeleg mot vêret til alle årstider,

2. lokale som er tilstrekkeleg store for det personalet som skal utføre veterinærkontrollane, medrekna garderobar, 
toalett og høveleg utstyr til reingjering og desinfisering av personalet,

3. lokale og utstyr som eignar seg til prøvetaking for dei rutinekontrollane som er fastsette i fellesskapsreglane,

4. eit effektivt kommunikasjonssystem mellom passeringsstaden og kontrollsentra,

5. utstyr og anlegg til reingjering og desinfisering,

6. tilstrekkeleg mange veterinærar og særleg opplærte medhjelparar i høve til det talet på dyr som skal handsamast, 
til at dei kontrollane som er fastsette i direktiv 91/496/EØF, kan gjennomførast.

_____

VEDLEGG II

Nagylak

_____

VEDLEGG III

Kontrollstader:

Kontrollstad nr. 1: Horse Farm, Magyarcsanád, Külterület, 0180/115.

Kontrollstad nr. 2: Nagylak, Határátkelo, HRSZ 031/8.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia(1), særleg artikkel 57, og

ut frå desse synsmåtane:

1) For visse rettsakter som er vedtekne av Kommisjonen og 
framleis skal gjelde etter 1. mai 2004, og som må tilpassast 
på grunn av tilmeldinga, vart det ikkje fastsett naudsynte 
tilpassingar i tilmeldingsakta, særleg i vedlegg II. Desse 
tilleggstilpassingane må vedtakast før tilmeldinga, slik at 
dei kan nyttast med verknad frå tilmeldingsdatoen.

2) Utvidingsprosessen vil føre med seg stor rørsle og store 
endringar i landegrensene mellom det nye Fellesskapet og 
tilgrensande tredjestatar, med utviding av kystgrensa til å 
omfatte meir av austersjø- og middelhavskysten, og med 
fleire internasjonale lufthamner.

(1) TEU L 236 av 23.9.2003, s. 33.

3) Som følgje av tilmeldinga vil den felles marknaden 
samstundes verte utvida til å omfatte store delar av 
Sentral-Europa, og visse medlemsstatar, særleg Austerrike, 
Tyskland og Italia, vil ikkje lenger danne austgrensa 
mellom Fellesskapet og tredjestatar, og visse eksisterande 
kontrollstasjonar i desse medlemsstatane vil ikkje lenger 
vere grensekontrollstasjonar.

4) Framlegga til plassering av grensekontrollstasjonar på 
grensene mellom dei nye medlemsstatane og tredjestatar 
er vortne granska av Kommisjonen og representantar for 
medlemsstatane, og det er venta at nokre av desse stadene 
vil stette EU-krava innan tilmeldingsdatoen.

5) Den lista over godkjende grensekontrollstasjonar som er 
offentleggjord, må tilpassast for å ta omsyn til denne endra 
situasjonen, og ei liste over grensekontrollstasjonane i dei 
nye medlemsstatane må førast opp i tillegg til dei som er 
fastsette i kommisjonsvedtak 2001/881/EF(2), sist endra 
ved kommisjonsvedtak 2003/831/EF(3).

6) Listene over grensekontrollstasjonar i Austerrike, 
Tyskland og Italia må endrast som følgje av at visse 
grensekontrollstasjonar i desse medlemsstatane, ikkje 
lenger skal ha denne oppgåva.

7) Lista over nye grensekontrollstasjonar kan utfyllast seinare 
med fleire stasjonar i dei nye medlemsstatane etter kvart 
som anlegga vert fullførde og alle naudsynte garantiar 
lagde fram —

(2) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44.
(3) TEU L 313 av 28.11.2003, s. 61.

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. mars 2004

om tilpassing av vedtak 2001/881/EF med omsyn til grensekontrollstasjonar som skal førast opp i 
eller strykast frå lista over grensekontrollstasjonar i samband med tilmeldinga av Den tsjekkiske 

republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia(*)

[meldt under nummeret K(2004) 823]

(2004/273/EF)

2008/EØS/22/06

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 24.3.2004, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til kommisjonsvedtak 2001/881/EF vert utfylt med 
lista over grensekontrollstasjonar i vedlegg I.

Artikkel 2

Lista over grensekontrollstasjonar som er nemnd i artikkel 1, 
vil verte revidert innan 1. mai 2004, særleg med sikte 
på å leggje til nye grensekontrollstasjonar som vil vere 
klare innan tilmeldingsdatoen, eller å stryke eventuelle 
grensekontrollstasjonar dersom resultatet av kontrollen syner 
at innarbeidinga av den gjeldande fellesskapsretten ikkje er 
tilfredsstillande.

Artikkel 3

I vedlegget til kommisjonsvedtak 2001/881/EF går dei 
grensekontrollstasjonane som er førde opp i vedlegg II for 
Austerrike, Tyskland og Italia, ut.

Artikkel 4

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den datoen 
då tilmeldingstraktaten for 2003 tek til å gjelde.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE 
I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

País: CHIPRE — Land: CYPERN — Land: ZYPERNΧ — ώρα: ΚΥΠΡΟΣ — Country: CYPRUS —  
Pays: CHYPRE — Paese: CIPRO — Land: CYPRUS — País: CHIPRE — Maa: KYPROS —  

Land: CYPERN

1 2 3 4 5 6

Larnaka 2140099 A HC(2), NHC-NT(2) O

País: REPÚBLICA CHECA — Land: TJEKKIET — Land: TSCHECHISCHEN REPUBLIK — Χώρα: ΤΣΕΧΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — Country: CZECH REPUBLIC — Pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE —  

Paese: REPUBBLICA CECA — Land: TSJECHIË — País: REPÚBLICA CHECA —  
Maa: TŠEKKI — Land: TJECKIEN

1 2 3 4 5 6

País: ESTONIA — Land: ESTLAND — Land: ESTLAND — Χώρα: ΕΣΘΟΝΙΑ — Country: ESTONIA —  
Pays: ESTONIE — Paese: ESTONIA — Land: ESTLAND — País: ESTÓNIA — Maa: VIRO — 

Land: ESTLAND

1 2 3 4 5 6

Luhamaa 2300199 R HC, NHC U, E

Paldiski 2300599 P HC, NHC-NT

País: HUNGRÍA — Land: UNGARN — Land: UNGARN — Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ — Country: HUNGARY — 
Pays: HONGRIE — Paese: UNGHERIA — Land: HONGARIJE — País: HUNGRIA —  

Maa: UNKARI — Land: UNGERN

1 2 3 4 5 6

Letenye 2401199 R HC, NHC-NT

Nagylak(1) 2401699 R HC, NHC, U, E, O

Röszke 2402299 R HC, NHC-NT

Záhony 2400199 R HC, NHC-NT

(1) Nagylak HU: Dette er ein grensekontrollstasjon (for produkt) og grensepasseringsstad (for levande dyr) på grensa mellom 
Ungarn og Romania som er omfatta av overgangstiltak i samsvar med tingingar og i samsvar med førsegner som er fastsette i 
tilmeldingstraktaten både for produkt og levande dyr. Sjå kommisjonsvedtak 2003/630/EF (TEU L 218 av 30.8.2003, s. 55).

País: LETONIA — Land: LETLAND — Land: LETTLAND — Χώρα: ΛΕΤΤΟΝΙΑ — Country: LATVIA — 
Pays: LETTONIE — Paese: LETTONIA — Land: LETLAND — País: LETÓNIA — Maa: LATVIA 

— Land: LETTLAND

1 2 3 4 5 6

Paternieki 2973199 R IC1 HC, NHC-NT

IC2 U, E, O

Terehova 2972299 R HC, NHC-T U, E, O
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País: LITUANIA — Land: LITAUEN — Land: LITAUEN — Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ — Country: LITHUANIA — 
Pays: LITUANIE — Paese: LITUANIA — Land: LITOUWEN — País: LITUÂNIA —  

Maa: LIETTUA — Land: LITAUEN

1 2 3 4 5 6

Kybartai 3001899 R HC, NHC

Kybartai 3002199 F HC, NHC

Lavoriskes 3001199 R HC, NHC

Medininkai 3001299 R HC, NHC-T(FR) NHC-
NT

U, E, O

Molo 3001699 P HC-T(FR)(2), HC-NT(2) 
NHC-T(FR)(2), NHC-
NT(2)

Pilies 3002299 P HC-T(FR)(2), HC-NT(2) 
NHC-T(FR)(2), NHC-
NT(2)

Salcininkai 3001499 R HC, NHC

País: MALTA — Land: MALTA — Land: MALTA — Χώρα: ΜΑΛΤΑ — Country: MALTA — Pays: MALTE — 
Paese: MALTA — Land: MALTA — País: MALTA — Maa: MALTA — Land: MALTA

1 2 3 4 5 6

Luqa A HC(2), NHC(2) O

País: POLONIA — Land: POLEN — Land: POLEN — Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ — Country: POLAND —  
Pays: POLOGNE — Paese: POLONIA — Land: POLEN — País: POLÓNIA — Maa: PUOLA — 

Land: POLEN

1 2 3 4 5 6

Korczowa 2518199 R HC, NHC U, E,O

Kukuriki 2506199 R HC, NHC U, E, O

Szczecin 2532199 P HC, NHC

País: ESLOVAQUIA — Land: SLOVAKIET — Land: SLOWAKEI — Χώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΑ —  
Country: SLOVAKIA — Pays: SLOVAQUIE — Paese: SLOVACCHIA — Land: SLOWAKIJE — 

País: ESLOVÁQUIA — Maa: SLOVAKIA — Land: SLOVAKIEN

1 2 3 4 5 6

Vyšné Nemecké 3300199 R HC, NHC U, E

País: ESLOVENIA — Land: SLOVENIEN — Land: SLOWENIEN — Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ —  
Country: SLOVENIA — Pays: SLOVÉNIE — Paese: SLOVENIA — Land: SLOVENIË — País: 

ESLOVÉNIA — Maa: SLOVENIA — Land: SLOVENIEN

1 2 3 4 5 6

ObreŽje 2600599 R HC, NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2)

U, E, O
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II —IANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE 
II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

País: ALEMANIA — Land: TYSKLAND — Land: DEUTSCHLAND — Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ — Country: 
GERMANY — Pays: ALLEMAGNE — Paese: GERMANIA — Land: DUITSLAND — País: 

ALEMANHA — Maa: SAKSA — Land: TYSKLAND

1 2 3 4 5 6

Dresden Friedrichstadt 0153499 F HC, NHC

Forst 0150399 R HC, NHC-NT U, E, O

Frankfurt/Oder 0150499 F HC, NHC

Frankfurt/Oder 0150499 R HC, NHC U, E, O

Furth im Wald-Schafberg 0149399 R HC, NHC U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn 0152399 R HC, NHC U, E, O

Pomellen 0151299 R HC, NHC-T(FR), NHC-
NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße 0149799 R HC, NHC O

Waidhaus 0150099 R HC, NHC U, E, O

Zinnwald 0152599 R HC, NHC U, E, O

País: ITALIA — Land: ITALIEN — Land: ITALIEN — Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ — Country: ITALY — Pays: ITALIE — 
Paese: ITALIA — Land: ITALIË — País: ITÁLIA — Maa: ITALIA — Land: ITALIEN

1 2 3 4 5 6

Gorizia 0301199 R HC, NHC U, E, O

Prosecco-Fernetti 0302399 R Prodotti HC HC

Prodotti NHC NHC

Altri animali O

Tomaso Prioglio 
Spa

U, E

País: AUSTRIA — Land: ØSTRIG — Land: ÖSTERREICH — Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ — Country: AUSTRIA — Pays: 
AUTRICHE — Paese: AUSTRIA — Land: OOSTENRIJK — País: ÁUSTRIA — Maa: ITÄVALTA — 

Land: ÖSTERRIKE

1 2 3 4 5 6

Berg 1300199 R HC, NHC U, E, O

Deutschkreutz 1300399 R HC(2), NHC-NT E, O, U(13)

Drasenhofen 1300499 R HC, NHC U, E, O

Heiligenkreuz 1300299 R HC(2), NHC, (18)

Hohenau 1300799 F U

Karawankentunnel 1300899 R HC(2), NHC-NT E, O, U(13)

Nickelsdorf 1301099 R HC, NHC U, E, O
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1 2 3 4 5 6

Sopron 1301199 F HC(2), NHC-NT

Spielfeld 1301299 R HC, NHC U, E, O

Villach-Süd 1301499 F HC-NT, NHC-NT

Wien-ZB-Kledering 1300599 F HC(2), NHC-NT

Wullowitz 1301699 F NHC-NT(6)

Wullowitz 1301699 R HC, NHC-NT E, O, U(13)

Berg 1300199 R HC, NHC U, E, O
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 
om visse kostnader på det veterinære området(1), særlig 
artikkel 37 og artikkel 37a,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 20 
nr. 3,

under henvisning til rådsvedtak 92/438/EØF av 13. juli 1992 
om omlegging til edb-baserte veterinærrutiner ved import 
(SHIFT-prosjektet), om endring av direktiv 90/675/EØF, 
91/496/EØF, 91/628/EØF og vedtak 90/424/EØF og om 
oppheving av vedtak 88/192/EØF(3), særlig artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 91/398/EØF av 19. juli 1991 om 
et datanett mellom veterinærmyndighetene (ANIMO)
(4) fastsettes prinsippene for kommunikasjonsnettet som 
knytter sammen veterinærenhetene oppført i vedtak 
2002/459/EF(5).

2) I henhold til kommisjonsvedtak 2003/24/EF(6) skal det 
utvikles et edb-system kalt TRACES, som skal integrerere 
funksjonene for systemene ANIMO og SHIFT i en felles 
arkitektur.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19. Vedtaket sist endret ved vedtak 2001/572/
EF (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 16).

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/33/EF (EFT L 315 av 19.11.2002, s. 14).

(3) EFT L 243 av 25.8.1992, s. 27. Vedtaket sist endret ved vedtak 95/1/EF 
(EFT L 1 av 1.1.1995, s. 113).

(4) EFT L 221 av 9.8.1991, s. 30.
(5) EFT L 159 av 17.6.2002, s. 27. Vedtaket sist endret ved vedtak 2003/831/

EØF (EUT L 313 av 28.11.2003, s. 61).
(6) EUT L 8 av 14.1.2003, s. 44.

3) I henhold til kommisjonsvedtak 92/486/EØF av 
25. september 1992 om fastsettelse av nærmere regler 
for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO 
og medlemsstatene(7), utløper kontraktene mellom 
medlemsstatene og senteret for datanettet ANIMO 
31. mars 2004. Denne datoen bør derfor være startdatoen 
for TRACES, slik at disse kontraktene ikke behøver å 
fornyes.

4) Visse medlemsstater vil ikke kunne ta i bruk TRACES 
fra datoen Kommisjonen har fastsatt, dvs. 1. april 2004, 
da de ennå ikke er klare for overgangen fra ANIMO til 
TRACES. Det bør derfor fastsettes en overgangsperiode 
for disse medlemsstatene, slik at de kan fullføre 
overgangen til TRACES.

5) Vedtak 92/486/EØF bør endres slik at kontrakter mellom 
medlemsstatene som benytter seg av overgangsperioden 
og senteret for datanettet ANIMO, kan fornyes.

6) Kontraktene mellom senteret for datanettet ANIMO og 
grensekontrollstasjonene i Tyskland, Østerrike og Italia, 
som er oppført i vedlegg II til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av 
et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr 
som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(8), vil måtte 
tilpasses for å ta hensyn til at disse stasjonene vil bli 
avviklet når de nye medlemsstatene tiltrer.

7) For at de medlemsstatene som er tidlig ute, skal kunne 
foreta de nødvendige tilpasningene til TRACES, bør 
funksjonene i det nye systemet innføres trinnvis, samtidig 
som det helt fra starten av må sikres at informasjonsnivået 
er det samme som i ANIMO-systemet.

Alle opplysninger i de felles veterinærdokumentene 8) 
til bruk ved innførsel av produkter i henhold til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004(9), i de felles 
veterinærdokumentene til bruk ved innførsel av dyr 
fastsatt i forordning (EF) nr. 282/2004, og på sertifikatene 
for handel innenfor Fellesskapet, harmonisert ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004(10), skal 
overføres via TRACES-systemet.

(7) EFT L 291 av 7.10.1992, s. 20. Vedtaket endret ved vedtak 2003/236/EF 
(EUT L 87 av 4.4.2003, s. 12).

(8) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11.
(9) EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11.
(10) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44.

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. mars 2004

om innføring av TRACES-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1282]

(2004/292/EF)

2008/EØS/22/07

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 9) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med:

a) «ANIMO»: datanett mellom veterinærmyndighetene, 
fastsatt ved vedtak 91/398/EØF,

b) «TRACES»: integrert edb-system for 
veterinærmyndighetene, fastsatt ved vedtak 2003/24/EF.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal anvende TRACES-systemet fra og med 
1. april 2004, og skal ikke lenger sende meldinger i ANIMO-
systemet fra denne dato.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sikre at følgende data registreres i 
TRACES fra og med 1. april 2004:

a) Del I i de sertifikatene for handel innenfor Fellesskapet 
med dyr og produkter av animalsk opprinnelse som det 
etter reglene kreves forhåndsmelding for.

b) De felles veterinærdokumentene for dyr som innføres 
til en medlemsstat, og som er beregnet på en annen 
medlemsstat.

c) De felles veterinærdokumentene for produkter i transitt 
innenfor Fellesskapet og for produkter som innføres i 
henhold til framgangsmåtene nevnt i artikkel 8, artikkel 12 
nr. 4 og artikkel 13 i direktiv 97/78/EF.

2. Medlemsstatene skal sikre at følgende opplysninger 
registreres i TRACES fra og med 31. desember 2004:

a) Del I og II i hygienesertifikatene som er relevante for 
handel, og del III når det skal foretas kontroll.

b) Felles veterinærdokumenter for alle dyr som innføres til 
Fellesskapet.

c) Felles veterinærdokumenter for alle produkter som innføres 
til Fellesskapet, uavhengig av hvilke tollbestemmelser de 
er omfattet av.

Artikkel 4

I Fellesskapets regelverk skal alle henvisninger til ANIMO 
forstås som henvisninger til TRACES fra og med:

a) 1. april 2004 for medlemsstatene som ikke benytter seg av 
unntaket i artikkel 5,

b) 31. desember 2004 for medlemsstatene som benytter seg 
av unntaket i artikkel 5.

Artikkel 5

Som unntak fra artikkel 2 kan de medlemsstater som ønsker 
det, vente med å innføre TRACES til senest 31. desember 
2004. I så fall må de forlenge kontraktene sine med senteret 
for datanettet ANIMO. De må også gi senteret for datanettet 
ANIMO tillatelse til å gi Kommisjonen en kopi av alle 
meldinger de sender.

Artikkel 6

I artikkel 2 a i vedtak 92/486/EF skal nytt nr. 8 lyde:

«8. Samordningsmyndighetene i medlemsstatene som 
benytter seg av unntaket i artikkel 5 i vedtak 2004/292/EF(*), 
skal sørge for at kontraktene nevnt i artikkel 1 i nevnte vedtak 
utvides til å gjelde fra og med 1. april til og med 31. desember 
2004, med unntak av grensekontrollstasjonene som er oppført 
i vedlegg II til forordning (EF) nr. 282/2004, der tidsrommet 
skal være fra og med 1. april 2004 til og med 30. april 2004.

I forbindelse med dette nummer benyttes følgende takst:

– 290 euro per enhet (sentral enhet, lokal enhet, 
grensekontrollstasjon),

– 32 euro per grensekontrollstasjon oppført i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 282/2004.»

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

Artikkel 7

Kommisjonen skal utvikle et edb-program som gjør det mulig 
å samle inn meldingene som er sendt av medlemsstatene 
som deltar i AMINO-systemet og integrere dem i TRACES-
systemet.

For å muliggjøre denne utviklingen og for å finansiere 
deltakingen i AMINO-systemet, stilles 48 000 euro til 
Kommisjonens rådighet.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(1), særleg artikkel 6 nr. 2,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Lista over grensekontrollstasjonar for veterinærkontroll 
av levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, som 
vart godkjend ved kommisjonsvedtak 2001/881/EF(3), og 
som omfattar nummeret til ANIMO-einingane for kvar 
grensekontrollstasjon, bør ajourførast for å ta omsyn til 
utviklinga i visse medlemsstatar og til inspeksjonar som 
Næringsmiddel- og veterinærkontoret har gjort.

2)  Etter at det er stadfesta at anlegga i Liège i Belgia og i Århus 
i Danmark er fullførde, bør det leggjast fleire kategoriar 
til oppføringane for desse grensekontrollstasjonane.

3)  Etter ein tilfredsstillande fellesskapsinspeksjon bør 
grensekontrollstasjonen i Norrköping i Sverige førast 
opp i lista.

4)  Etter ønske frå visse medlemsstatar bør visse andre 
kontrollsenter eller grensekontrollstasjonar strykast frå 
lista.

(1) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endra ved direktiv 96/43/EF 
(TEF L 162 av 1.7.1996, s. 1).

(3) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44. Vedtaket sist endra ved vedtak 2003/831/
EF (TEU L 313 av 28.11.2003, s. 61).

5)  I tillegg bør det gjerast ei rekkje endringar i lista som 
medlemsstatane har bede om når det gjeld opplysningane 
om kategoriar og kontrollsenter for fleire andre 
grensekontrollstasjonar som alt er godkjende.

6)  Lista over ANIMO-einingane, som er førd opp i 
kommisjonsvedtak 2002/459/EF(4) og omfattar nummeret 
til ANIMO-einingane for kvar grensekontrollstasjon i 
Fellesskapet, bør ajourførast tilsvarande for å ta omsyn 
til alle relevante endringar og for å halde ved lag ei liste 
som er identisk med lista i vedtak 2001/881/EF.

7)  Endringane som gjeld Piraeus i Hellas og Karlskrona, 
Karlshamn og Ystad i Sverige er eit resultat av 
utvidingsprosessen, og desse endringane bør difor ta til 
å gjelde først frå tilmeldingsdatoen.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert oppføringane som gjeld 
Belgia, Danmark, Hellas, Spania, Frankrike, Portugal, Sverige 
og Det sameinte kongeriket, bytte ut med dei tilsvarande 
oppføringane i vedlegg I til dette vedtaket.

Artikkel 2

Vedlegget til vedtak 2002/459/EF vert endra i samsvar med 
vedlegg II til dette vedtaket.

Artikkel 3

Endringane som gjeld oppføring i lista av Piraeus (Hellas) og 
stryking frå lista av Karlskrona, Karlshamn og Ystad (Sverige), 
skal nyttast frå 1. mai 2004.

(4) TEF L 159 av 17.6.2002, s. 27. Vedtaket sist endra ved vedtak  
2003/831/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. april 2004

om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til endringar og tilføyingar i lista over 
grensekontrollstasjonar(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1518]

(2004/408/EF)

2008/EØS/22/08

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 10.6.2004, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I 

 

ANEXO ù ALLEGATO ù BILAG ù  ù ANHANG ù ANEXO ù BIJLAGE ù LIITE ù ANNEX ù BILAGA ù 

ANNEXE 

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE OVER 
GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN 
GRENZKONTROLLSTELLEN —      

 — LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS — LISTE DES POSTES 
D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI 
RICONOSCIUTI — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — LISTA DOS 
POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ 
RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA 
 GRÄNSKONTROLLSTATIONER 

1 = Nombre — Navn — Name —  — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn 

2 = Código Animo — Animo-Kode — Animo-Code —  Animo — Animo Code — Code Animo — Codice Animo — Animo-code — 
Código Animo — Animo-koodi — Animo-Kod 

3 = Tipo — Type — Art —  — Type — Type — Tipo — Type — Tipo — Tyyppi — Typ 

A = Aeropuerto — Lufthavn — Flughafen —  — Airport — Aéroport — Aeroporto — Luchthaven — Aeroporto — Lentokenttä 
— Flygplats 

F = Ferrocarril — Jernbane — Schiene —  — Raila — Rail — Ferrovia — Spoorweg — Caminho-de-ferro — Rautatie — 
Järnväg 

P = Puerto — Havn — Hafen —  — Port — Port — Porto — Zeehaven — Porto — Satama — Hamn 

R = Carretera — Landevej — Straße —  — Road — Route — Strada — Weg — Estrada — Maantie — Väg 

4 = Centro de inspección — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — o  — Inspection centre — Centre d'inspection — Centro 
d'ispezione — Inspectiecentrum — Centro de inspecção — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum 

5 = Productos — Produkter — Erzeugnisse —  — Products — Produits — Prodotti — Producten — Produtos — Tuotteet — Produkter 

HC = Todos los productos destinados al consumo humano — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten 
Erzeugnisse —       — All Products for Human Consumption — Tous produits de 
consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Producten voor menselijke consumptie — Todos os produtos para consumo 
humano — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion 

NHC = Otros productos — Andre produkter — Andere Erzeugnisse —   — Other Products — Autres produits — Altri prodotti — 
Andere producten — Outros produtos — Muut tuotteet — Andra produkter 

NT = Sin requisitos de temperatura — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen —     — No 
temperature requirements — Sans conditions de température — Che non richiedono temperature specifiche — Geen temperaturen vereist 
— Sem exigências quanto à temperatura — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur 

T = Productos congelados/refrigerados — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse —  
/     — Frozen/Chilled products — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — 

Bevroren/gekoelde producten — Produtos congelados/refrigerados — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter 

T(FR) = Productos congelados — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse —   — Frozen products — Produits congelés 
— Prodotti congelati — Bevroren producten — Produtos congelados — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter  

T(CH) = Productos refrigerados — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse —     — Chilled products — Produits 
réfrigérés — Prodotti refrigerati — Gekoelde producten — Produtos refrigerados — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter 

6 = Animales vivos — Levende dyr — Lebende Tiere —   — Live animals — Animaux vivants — Animali vivi — Levende dieren 
— Animais vivos — Elävät eläimet — Levande djur 

U = Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvages — Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder og husdyr eller 
vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — : , , 

, ,     — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ongulés: les bovins, 
porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — 
Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, 
solípedes domésticos ou selvagens — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, vuohet, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä 
pidettävät kavioeläimet — Hovdjur:nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur 

E = Équidos registrados definidos en la directiva 90/426/CEE del Consejo — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF 
— Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt —       
90/426/    — Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidés enregistrés au sens de la 
directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Geregistreerde paardachtigen zoals 
omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — 
Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets 
direktiv 90/426/EEG 

O = Otros animales (incluidos los de zoológico) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — 
  (      ) — Other animals (including zoo animals) — Autres animaux (y 

compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Andere dieren (met inbegrip van 
dierentuindieren) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Muut eläimet(myös eläintarhoissa olevat eläimet) — 
Andra djur (även djur från djurparker) 
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5-6 = Menciones especiales — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen —   — Special remarks — Mentions spéciales 
— Note particolari — Bijzondere opmerkingen — Menções especiais — Erityismainintoja — Anmärkningar 

* = Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) — Ophævet indtil 
videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG 
ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt —       6   97/78/    

    1, 4, 5  6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in 
columns 1, 4, 5 and 6 — Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les 
colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato 
nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de 
kolommen 1, 4, 5 en 6 — Suspensas, com base no artigo 6° da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas 
colunas 1, 4, 5 e 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa 
esitetään — Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6 

1) = De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 19 de la 
Directiva 97/78/CE del Consejo — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets 
direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in 
Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde —       

 93/352/           19  3   97/78/   
 — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of article 19(3) of 

Council Directive 97/78/EC — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l'article 
19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della 
Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Controle overeenkomstig Beschikking 
93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Controlos nas condições da 
Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n°3 do artigo 19° da Directiva 97/78/CE do Conselho — Tarkastus suoritetaan 
komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti 
— Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 
97/78/EG 

2) = Únicamente productos embalados — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse —    — 
Packed products only — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente — Uitsluitend verpakte producten — Apenas 
produtos embalados — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter 

3) = Únicamente productos pesqueros — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse —   — Fishery products 
only — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente — Uitsluitend visserijproducten — Apenas produtos da pesca 
— Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter 

4) = Únicamente proteínas animales — Kun animalske proteiner — Nur Tierisches Eiweiß —    — Animal proteins only 
— Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Apenas proteínas animais — 
Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein 

5) = Únicamente lana, cueros y pieles — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle —     — Wool hides 
and skins only — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Apenas lã e peles — 
Ainoastaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull hudar och skinn 

6) = Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Nur flüssige Fette, Öle ubd Fischöle — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier 
—   ,    — Only liquid fats, oils, and fish oils — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides 
uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Apenas gorduras 
líquidas, óleos e óleos de peixe — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor 

7) = Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis 
Oktober) —   ( ) (       ) — Icelandic ponies (from April to October only) — 
Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — IJslandse pony's (enkel van april tot 
oktober) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast 
från april till oktober) 

8) = Equinos únicamente — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer —   — Equidaes only — Équidés uniquement — Unicamente 
equidi — Uitsluitend paardachtigen — Apenas equídeos — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur 

9) = Únicamente peces tropicales — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische —    — Tropical fish only — Poissons 
tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Uitsluitend tropische vissen — Apenas peixes tropicais — Ainoastaan trooppiset 
kalat — Endast tropiska fiskar 

10) = Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas — Kun katte, hunde, gnavere, harer, 
levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere 
Vögel als Laufvögel —  , , , ,  ,   ,     — 
only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, 
poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi 
dai ratiti — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) — 
Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, 
elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, gnagare hardjur, levande fiskar, reptiler och 
fåglar, andra än strutsar 

11) = Únicamente alimentos a granel para animales — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut —   
 — only feedstuffs in bulk — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — 

Uitsluitend onverpakte diervoeders — Apenas alimentos para animais a granel — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt 



Nr. 22/58  24.4.2008 
  

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
  

12) = En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, 
gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en 
zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. — Für (U) im 
Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für 
einen Zoo bestimmte Tiere. —    (U)    ,       ·  

   (O),    , , , , ,        . — For 
(U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O ), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals 
consigned to a zoo. — Pour ‘U’, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ‘O’, uniquement les poussins 
d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati 
ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. — Voor (U) in het geval 
van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of 
andere naar een zoo verzonden dieren. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só 
pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan 
eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai 
muut eläimet. — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast dagsgamla 
kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker. 

País: Bélgica — Land: Belgien — Land: Belgien — :  — Country: Belgium — Pays: Belgique — 
Paese: Belgio — Land: België — País: Bélgica — Maa: Belgia — Land: Belgien  

1 2 3 4 5 6 

Antwerpen 0502699 P  HC, NHC  

Brussel-Zaventem 0502899 A Aviapartner HC  

   Sabena 1 HC  

   Sabena 2  NHC U,E, O 

Charleroi 0503299 A  HC(2)  

Gent 0502999 P  NHC-NT(6)  

Liège 0503099 A  HC (2) NHC-NT(2), 
NHCT(FR)(2) 

U,E,O 

Oostende 0502599 P  HC-T(2)  

Oostende 0503199 A Centre 1 HC(2)  

   Centre 2  E, O 

Zeebrugge 0502799 P OHCZ HC, NHC  

   FCT HC  

 
País: Dinamarca — Land: Danmark — Land: Dänemark — :  — Country: Denmark — Pays: Danemark 

— Paese: Danimarca — Land: Denemarken — País: Dinamarca — Maa: Tanska — Land: Danmark 

 

1 2 3 4 5 6 

Ålborg 1 0902299 P  HC-T(FR)(1)(2)  

Ålborg 2 0951699 P  HC(2), NHC (2)  

Århus 0902199 P  HC(1)(2), NHC-T(FR) 
NHC-NT (2) (11) 

E 

Esbjerg 0902399 P  HC-T(FR)(1)(2), NHC-
T(FR)(2) 
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1 2 3 4 5 6 

Fredericia 0911099 P  HC(1)(2), NHC(2)  

Hanstholm 0911399 P  HC-T(FR) (1)(3)  

Hirtshals 0911599 P  Centre 1 HC-T(FR)(1)(2 ) 

  Centre 2 HC-T(FR)(1)(2 )   

Billund 0901799 A  HC-T(1)(2), NHC(2) U, 

E, O      

København 0911699 A Centre 1 HC(1)(2), NHC(2)  

  Centre 2 HC(1)(2), NHC(2)   

  Centre 3   U,E,O  

København 0921699 P  HC(1), NHC  

Rønne 0941699 P  HC-T(FR)(1) (2) 

(3)      

Kolding 0901899 P  NHC(11)  

Skagen 0901999 P  HC-T(FR) (1)(2)(3)  

 
País: Grecia — Land: Grækenland — Land: Griechenland — :  — Country: Greece — Pays: Grèce — 

Paese: Grecia — Land: Griekenland — País: Grécia — Maa: Kreikka — Land: Grekland 

 

1 2 3 4 5 6 

Evzoni 1006099 R  HC, NHC U, E, O 

Athens International 
Airport 

1005599 A  HC(2), NHC-NT(2) U, E, O 

Idomeni 1006299 F  U, E  

Kakavia 1007099 R  HC(2), NHC-NT  

Neos Kafkassos 1006399 F  HC(2), NHC-NT U, E, O 

Neos Kafkassos 1006399 R  HC, NHC-NT U,E, O 

Ormenion* 1006699 R  HC(2), NHC-NT *U, *O, *E 

Peplos* 1007299 R  HC(2), NHC-NT, *U, *O, 

Pireas 1005499 P  HC(2), NHC-NT,  

Promachonas 1006199 F   U, E, O 

Promachonas 1006199 R  HC, NHC U, E, O 

Thessaloniki 1005799 A  HC(2), NHC-NT, O 

Thessaloniki 1005699 P  HC(2), NHC-NT U, E, 
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País: España — Land: Spanien — Land: Spanien — :  — Country: Spain — Pays: Espagne — Paese: 
Spagna — Land: Spanje — País: Espanha — Maa: Espanja — Land: Spanien 

1 2 3 4 5 6 

A Coruña – Laxe 1148899 P A Coruña HC, NHC  

   Laxe HC  

Algeciras 1147599 P Productos HC, NHC  

   Animales  U, E, O 

Alicante 1148299 A  HC(2), NHC(2) O 

Alicante 1148299 P  HC, NHC-NT  

Almería 1148399 A  HC(2), NHC(2) O 

Almería 1148399 P  HC, NHC  

Asturias 1148699 A  HC(2)  

Barcelona 1147199 A Iberia HC(2), NHC(2) O 

   Flight care HC(2), NHC(2) O 

Barcelona 1147199 P  HC, NHC  

Bilbao 1148499 A  HC(2), NHC(2) O 

Bilbao 1148499 P  HC, NHC  

Cádiz 1147499 P  HC, NHC  

Cartagena 1148599 P  HC, NHC  

Gijón 1148699 P  HC, NHC  

Gran Canaria 1148199 A  HC(2), NHC-NT(2) O 

Huelva 1148799 P Puerto Interior HC  

   Puerto Exterior NHC-NT  

Las Palmas de Gran 
Canaria 

1148199 P Productos HC, NHC  

   Animales  U,E, O 

Madrid 1147899 A Iberia HC(2), NHC(2) U, E, O 

   Flightcare Cargo HC(2), NHC-T(CH)(2) 
NHC-NT(2) 

U, E, O 

   PER4 HC-T(CH)(2)  

   SFS HC(2), NHC-T(CH)(2) 
NHC-NT(2) 

O 

Málaga 1147399 A Iberia HC(2), NHC(2) O 

   DHL HC(2), NHC(2)  

Málaga 1147399 P  HC, NHC U, E, O 

Marín 1149599 P  HC, NHC-T(FR) NHC-NT  

Palma de Mallorca 1147999 A  HC(2), NHC(2) O 
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1 2 3 4 5 6 

Pasajes 1147799 P  HC, NHC U, E, O 

Santa Cruz de Tenerife 1148099 P Dársena HC  

   Dique NHC U, E, O 

Santander 1148999 A  HC(2), NHC(2)  

Santander 1148999 P  HC, NHC  

Santiago de Compostela 1148899 A  HC(2), NHC(2)  

San Sebastián 1147799 A  HC(2), NHC(2)  

Sevilla 1149099 A  HC(2), NHC(2) O 

Sevilla 1149099 P  HC, NHC  

Tarragona 1149199 P  HC, NHC  

Tenerife Norte 1148099 A  HC(2)  

Tenerife Sur 1149699 A Productos HC(2), NHC(2)  

   Animales  U, E, O 

Valencia 1147299 A  HC(2), NHC(2) O 

Valencia 1147299 P  HC, NHC  

Vigo 1147699 A  HC(2), NHC(2)  

Vigo  1147699 P T.C. Guixar HC, NHC-T(FR) NHC-NT  

   Pantalan 3 HC-T(FR)(2)(3)  

   Frioya HC-T(FR)(2)(3)  

   Frigalsa HC-T(FR)(2)(3)  

   Pescanova HC-T(FR)(2)(3)  

   Vieirasa HC-T(FR)(3)  

   Fandicosta HC-T(FR)(2)(3)  

   Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)  

Vilagarcia-Ribeira-
Caramiñal 

1149499 P Vilagarcia HC(2), NHC(2)(11)  

   Ribeira HC  

   Caramiñal HC  

Vitoria 1149299 A Productos HC(2), NHC-NT(2) NHC-
T (CH)(2) 

 

   Animales  U, E, O 

Zaragoza 1149399 A  HC(2)  
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País: Francia — Land: Frankrig — Land: Frankreich — :  — Country: France — Pays: France — 
Paese: Francia — Land: Frankrijk — País: França — Maa: Ranska — Land: Frankrike 

1 2 3 4 5 6 

Beauvais 0216099 A   E 

Bordeaux 0213399 A  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Bordeaux 0213399 P  HC  

Boulogne 0216299 P  HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)  

Brest 0212999 A  HC-T(1), HC-NT  

Brest 0212999 P  HC, NHC  

Châteauroux-Déols 0213699 A  HC-T(2)  

Concarneau-Douarnenez 0222999 P Concarneau HC-T(1)(3)  

   Douarnenez HC-T(1)(3)  

Deauville 0211499 A   E 

Divonne 0210199 R   U(8), E 

Dunkerque 0215999 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Ferney-Voltaire 
(Genève) 

0220199 A  HC-T(1), HC-NT, NHC O 

La Rochelle-Rochefort 0211799 P Chef de baie HC-T(1)(3), HC-NT(3), 
NHC-NT(3) 

 

   Rochefort HC-T(1)(3), HC-NT(3)  

   Tonnay HC-T(1)(3), HC-NT(3)  

Le Havre 0217699 P Hangar 56 HC-T(1), HC-NT, NHC  

   Dugrand HC-T(1)  

   EFBS HC-T(1)  

   Fécamp NHC(6)  

Lorient 0215699 P STEF TFE HC-T(1), HC-NT  

  CCIM NHC   

Lyon-Saint Exupéry 0216999 A  HC-T(1), HC-NT, NHC  O 

Marseille Port 0211399 P Hangar 14  U, E, O 

   Hangar 26 - Mourepiane NHC-NT  

   Hôtel des services publics 
de la Madrague 

HC-T(1), HC-NT  

Marseille - Fos-sur-Mer 0231399 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Marseille aéroport 0221399 A  HC-T(1), HC-NT, NHC-
NT 

O 

Nantes - Saint-Nazaire 0214499 A  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Nantes - Saint-Nazaire 0214499 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Nice 0210699 A  HC-T(CH)(2) O 
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1 2 3 4 5 6 

Orly 0229499 A SFS HC-T(1), HC-NT, NHC  

   Air France HC-T(1), HC-NT, NHC  

   France Handling HC-T(1), HC-NT, NHC  

Réunion Port Réunion 0229999 P  HC, NHC  

Réunion Roland-Garros 0219999 A  HC, NHC O  

Roissy Charles-de-
Gaulle 

0219399 A Air France HC-T(1), HC-NT, NHC  

   France Handling HC-T(1), HC-NT, NHC  

   Centre SFS HC-T(1), HC-NT  

   Station animalière  U, E, O 

Rouen 0227699 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Saint-Louis-Bâle 0216899 A  HC-T(1), HC-NT, NHC O 

Saint-Louis-Bâle 0216899 R  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Saint-Malo 0213599 P  NHC-NT  

Saint-Julien Bardonnex 0217499 R  HC-T(1), HC-NT, NHC U, O 

Sète 0213499 P Sète NHC-NT  

   Frontignan HC-T(1), HC-NT  

Toulouse-Blagnac 0213199 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC 

O 

Vatry 0215199 A  HC-T(CH)(2)  

País: Portugal — Land: Portugal — Land: Portugal — :  — Country: Portugal — Pays: Portugal 
— Paese: Portogallo — Land: Portugal — País: Portugal — Maa: Portugali — Land: Portugal 

1 2 3 4 5 6 

Aveiro  1204499 P  HC-T(FR)(3)  

Faro  1203599 A  HC-T(2) O 

Funchal (Madeira)  1203699 A  HC, NHC O 

Funchal (Madeira)  1203699 P , HC-T  

Horta (Açores)  1204299P   HC-T(FR)(3)  

Lisboa 1203399 A  Centre 1 HC(2), NHC-NT(2) O 

   Centre 2  U, E 

Lisboa 1203999 P Liscont HC(2), NHC-N4T  

   Xabregas HC-T(FR),HC-NT, NHC-
NT 

 

   Docapesca HC (2)  

Peniche 1204699 P   HC-T(FR)(3)  

Ponta Delgada (Açores) 1203799 A  NHC-NT  
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1 2 3 4 5 6 

Ponta Delgada (Açores) 1203799 P  HC-T(FR)(3) NHC-
T(FR)(3) 

 

Porto 1203499 A  HC-T, NHC-NT O 

Porto 1204099 P  HC-T, NHC-NT  

Praia da Vitória 
(Açores) 

1203899 P   U, E 

Setúbal 1204899 P  HC(2), NHC  

Viana do Castelo 1204399 P  HC-T(FR)(3)  

País: Suecia — Land: Sverige — Land: Schweden — :  — Country: Sweden — Pays: Suède — 
Paese: Svezia — Land: Zweden — País: Suécia — Maa: Ruotsi — Land: Sverige 

1 2 3 4 5 6 

Göteborg 1614299 P  HC(1), NHC U, E, O 

Göteborg-Landvetter 1614199 A  HC(1), NHC U, E, O 

Helsingborg 1612399 P  HC(1), NHC  

Norrköping 1605199 A   U, E 

Norrköping 1605299 P  HC(2)  

Stockholm 1601199 P  HC(1)  

Stockholm – Arlanda 1601299 A  HC(1), NHC U, E, O 

Varberg 1613199 P  NHC E, (7) 

País: Reino Unido — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — :  
 — Country: United Kingdom — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Land: Verenigd 

Koninkrijk — País: Reino Unido — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket 

Aberdeen 0730399 P  HC-T(FR)(1,2,3),  

Belfast 0740099 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC(2) 

 

Belfast 0740099 P  HC-T(1), NHC-(FR),  

Bristol 0711099 P  HC-T(FR) (1), HC-NT, 
NHCNT 

 

East Midlands 0712199 A  HC-T(1), HC-NT, NHC-
T(FR), NHC-NT 

 

Falmouth 0714299 P  HC-T(1), HC-NT  

Felixstowe 0713099 P TCEF HC-T(1), NHC-T(FR), 
NHC-NT 

 

   ATEF HC-NT(1)  

Gatwick 0713299 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC(2) 

O 

Glasgow 0731099 A  HC-T(1), HC-NT, NHC-
NT 

O 
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Glasson 0710399 P  NHC-NT  

Goole 0714099 P  NHC-NT(4)  

Grangemouth 0730899 P  NHC-NT(4)  

Grimsby – Immingham 0712299 P Centre 1 HC-T(FR)(1),  

   Centre 2 NHC-NT  

Grove Wharf Wharton 0711599 P  NHC-NT  

Heathrow 0712499 A Centre 1 HC-T(1), HC-NT, NHC  

   Centre 2 HC-T(1), HC-NT,  

   Animal Reception Centre  U, E, O 

Hull 0714199 P  HC-T(1), HC-NT, NHC-
NT 

 

Invergordon 0730299 P  NHC-NT(4)  

Ipswich 0713199 P  HC-T(FR)(1), HC-NT, 
NHC –T(FR), NHC-NT 

 

Liverpool 0712099 P  HC-T(FR)(1)(2), HC-NT, 
NHC-NT 

 

Luton 0710099 A   U, E 

Manchester 0713799 A  HC-T(1), HC-NT, NHC O(10) 

Peterhead 0730699 P  HC-T(FR), (1,2,3)  

Portsmouth 0711299 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Prestwick 0731199 A   U,E 

Shoreham 0713499 P  NHC-NT(5)  

Southampton 0711399 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Stansted 0714399 A  HC-NT(2), NHC-NT(2) U, E 

Sutton Bridge 0713599 P  NHC-NT(4)  

Thamesport 0711899 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Tilbury 0710899 P  HC-T(1), HC-NT, NHC-T 
(FR), NHC-NT 

 

Tyne-Northshields* 0712999 P  *HC-T(1), HC-NT, NHC“  
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VEDLEGG II

I vedlegget til vedtak 2002/459/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i DANMARK, går følgjande oppføring ut:

 «0931699 P Køge»

 og følgjande oppføring vert lagd til:

 «0951699 P Ålborg 2»

2. I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i SVERIGE, går følgjande oppføringar ut:

 «1610299 P Karlshamn

 1610199 P Karlskrona

 1612199 P Ystad»

 og følgjande oppføring vert lagd til:

 «1605299 P Norrköping»

3.  I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i DET SAMEINTE KONGERIKET, går følgjande oppføring ut:

 «0713399 P Newhaven.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 57 nr. 1,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater, særleg artikkel 6 nr. 2(1), 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  For visse rettsakter som framleis skal gjelde etter 1. mai 
2004 og som må tilpassast på grunn av tilmeldinga, vart 
det ikkje fastsett naudsynte tilpassingar i tilmeldingsakta 
av 2003, eller krevst det ytterlegare tilpassing av dei  
 
 
 
 
 

(1) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(2) TEF L 268 av 24.6.1991, s. 56. Direktivet sist endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

tilleggstilpassingane som vart fastsette. Alle desse 
tilleggstilpassingane må vedtakast før tilmeldinga, slik at 
dei kan nyttast med verknad frå tilmeldingsdatoen.

2)  I samsvar med artikkel 57 nr. 2 i tilmeldingsakta skal slike 
tilpassingar vedtakast av Kommisjonen i alle saker der 
Kommisjonen har vedteke den opprinnelege rettsakta.

3)  Lista i kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 
7. desember 2001 om utarbeiding av ei liste over dei 
grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre 
veterinærkontroll med levande dyr og animalske produkt 
frå tredjestatar, og om ajourføring av dei nærmare 
reglane for kontrollen som veterinærsakkyndige frå 
Kommisjonen skal føre(3) treng ajourførast med sikte 
på tilmeldinga av dei nye medlemsstatane, ettersom 
utvidingsprosessen vil føre med seg store endringar i dei 
ytre grensene til Fellesskapet.

4)  Framlegga til plassering av grensekontrollstasjonar 
på grensene mellom dei nye medlemsstatane og 
tredjestatar er vortne granska av Kommisjonen, og dei 
grensekontrollstasjonane som er skipa på desse stadene i 
samsvar med fellesskapskrava, bør no førast opp i lista.

5)  Samstundes vil visse medlemsstatar, dvs. Austerrike, 
Tyskland og Italia, ikkje lenger danne austgrensa mellom 
Fellesskapet og tredjestatar, og visse eksisterande 
kontrollstasjonar på landegrensene i desse medlemsstatane 
vil ikkje lenger vere grensekontrollstasjonar.

(3) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/273/
EF (TEU L 86 av 24.3.2004, s. 21).

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om endring av vedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar med sikte på tilmeldinga av  
Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1690]

(2004/469/EF)

2008/EØS/22/09

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 212 av 12.6.2004, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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6)  Lista i vedtak 2001/881/EF over godkjende 
grensekontrollstasjonar bør difor ajourførast for å ta omsyn 
til grensekontrollstasjonane i dei nye medlemsstatane, og 
til at visse grensekontrollstasjonar i Tyskland, Austerrike 
og Italia ikkje lenger skal ha denne oppgåva.

7)  Kommisjonsvedtak 2004/273/EF av 18. mars 2004 
om tilpassing av vedtak 2001/881/EF med omsyn til 
grensekontrollstasjonar som skal førast opp i eller 
strykast frå lista over grensekontrollstasjonar i samband 
med tilmeldinga av Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia(1) vart utarbeidd på grunnlag av 
situasjonen slik han var då Kommisjonen gjennomførde 
inspeksjonen sin i september 2003. Etter dette tidspunktet 
er det vorte skipa endå fleire kontrollstasjonar i dei nye 
medlemsstatane, og desse har lagt fram alle dei naudsynte 
garantiane og bør difor førast opp i lista.

8)  Av omsyn til klarleiken i fellesskapsregelverket bør lista 
i vedtak 2001/881/EF bytast ut med lista i vedlegget til 
dette vedtaket.

9)  Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa 
har fått melding om dei tiltaka som er fastsette i dette 
vedtaket —

(1) TEU L 86 av 24.3.2004, s. 21.

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert bytt ut med vedlegget 
til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den 
datoen då tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia tek til å gjelde.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen



24.4.2008  Nr. 22/69 
  

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
  

 

VEDLEGG 

 

„ANEXO — BILAG — ANHANG —  — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO 

— LIITE — BILAGA 

 

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE OVER 
GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN 
GRENZKONTROLLSTELLEN —      

 — LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS — LISTE DES POSTES 
D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI 
RICONOSCIUTI — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — LISTA DOS 
POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ 
RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA 
 GRÄNSKONTROLLSTATIONER 

 

 

1 = Nombre — Navn — Name —  — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn 

2 = Código Animo — Animo-kode — Animo-code —  Animo — Animo Code — Code Animo — Codice Animo — Animo-code — 
Código Animo — Animo-koodi — Animo-kod 

3 = Tipo — Type — Art —  — Type — Type — Tipo — Type — Tipo — Tyyppi — Typ 

A = Aeropuerto — Lufthavn — Flughafen —  — Airport — Aéroport — Aeroporto — Luchthaven — Aeroporto — Lentokenttä 
— Flygplats 

F = Ferrocarril — Jernbane — Schiene —  — Raila — Rail — Ferrovia — Spoorweg — Caminho-de-ferro — Rautatie — 
Järnväg 

P = Puerto — Havn — Hafen —  — Port — Port — Porto — Zeehaven — Porto — Satama — Hamn 

R = Carretera — Landevej — Straße —  — Road — Route — Strada — Weg — Estrada — Maantie — Väg 

4 = Centro de inspección — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — o  — Inspection centre — Centre d'inspection — Centro 
d'ispezione — Inspectiecentrum — Centro de inspecção — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum 

5 = Productos — Produkter — Erzeugnisse —  — Products — Produits — Prodotti — Producten — Produtos — Tuotteet — Produkter 

HC = Todos los productos destinados al consumo humano — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten 
Erzeugnisse —       — All Products for human consumption — Tous produits de 
consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Producten voor menselijke consumptie — Todos os produtos para 
consumo humano — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion 

NHC = Otros productos — Andre produkter — Andere Erzeugnisse —   — Other Products — Autres produits — Altri 
prodotti — Andere producten — Outros produtos — Muut tuotteet — Andra produkter 

NT = Sin requisitos de temperatura — ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — .     — 
No temperature requirements — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — Geen temperaturen 
vereist — sem exigências quanto à temperatura — ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — inga krav på temperatur 

T = Productos congelados/refrigerados — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse —  
/     — Frozen/Chilled products — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati 

— Bevroren/gekoelde producten — Produtos congelados/refrigerados — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter 

T(FR) = Productos congelados — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse —   — Frozen products — Produits 
congelés — Prodotti congelati — Bevroren producten — Produtos congelados — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter 

T(CH) = Productos refrigerados — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — .     — Chilled products — Produits 
réfrigérés — Prodotti refrigerati — Gekoelde producten — Produtos refrigerados — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter 

6 = Animales vivos — Levende dyr — Lebende Tiere —   — Live animals — Animaux vivants — Animali vivi — Levende dieren 
— Animais vivos — Elävät eläimet — Levande djur 

U = Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvages — Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller 
vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — : , , 

, ,     — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ongulés: les bovins, 
porcins, ovins, caprins et solipédes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — 
Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, 
solípedes domésticos ou selvagens — Sorkka- ja kavioeläimet:naudat, siat,vuahet, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläminä 
pidettävät kavioeläimet — Hovdjur:nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur 

E = Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF 
— Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt —       
90/426/    — Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidés enregistrés au sens de la 
directive 90/426/CEE du Conseil — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Geregistreerde paardachtigen als 
omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — 
Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets 
direktiv 90/426/EEG 
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O = Otros animales (incluidos los de zoológico) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — 
  (      ) — Other animals (including zoo animals) — Autres animaux (y 

compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Andere dieren (met inbegrip van 
dierentuindieren) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Muut eläimet(myös eläintarhoissa olevat eläimet) — 
Andra djur (även djur från djurparker) 

5-6 = Menciones especiales — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen —   — Special remarks — Mentions spéciales 
— Note particolari — Bijzondere opmerkingen — Menções especiais — Erityismainintoja — Anmärkningar 

* = Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE del Consejo (columnas 1, 4, 5 y 6) — 
Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 
97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt —       6   97/78/   

,     1, 4, 5  6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as 
noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE du Conseil, comme 
indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo 
quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals 
aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Suspensas, com base no artigo 6° da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal 
como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 
ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6 

1) = De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 19 de la 
Directiva 97/78/CE — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 
97/78/EF — Kontrolle erfolgt in übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in 
Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde —       

 93/352/       '    19  3   97/78/   
 — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) Of 

Council Directive 97/78/EC — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en application de l'article 
19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in 
applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG 
van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Controlos nas condições da Decisão 
93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n°3 do artigo 19° da Directiva 97/78/CE do Conselho — Tarkastus suoritetaan komission 
päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i 
enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19..3 i rådets direktiv 97/78/EG 

2) = Únicamente productos embalados — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse —    — 
Packed products only — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente — Uitsluitend verpakte producten — Apenas 
produtos embalados — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter 

3) = Únicamente productos pesqueros — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse —   — Fishery products 
only — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente — Uitsluitend visserijproducten — Apenas produtos da pesca 
— Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter 

4) = Únicamente proteínas animales — Kun animalske proteiner — Nur Tierisches Eiweiß —    — Animal proteins only 
— Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Apenas proteínas animais — 
Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein 

5) = Únicamente lana, cueros y pieles — Kun uld, skind og huder — NurWolle, Häute und Felle —     — Wool hides and 
skins only — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Apenas lã e peles — 
Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn 

6) = Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle ubd Fischöle 
—   ,    — Only liquid fats, oils, and fish oils — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides 
uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Apenas gorduras 
líquidas, óleos e óleos de peixe — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor 

7) = Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis 
Oktober) —   ( ) (       ) — Icelandic ponies (from April to October only) — 
Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Ijslandse pony's (enkel van april tot 
oktober) — Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast 
från april till oktober 

8) = Equinos únicamente — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer —   — Equidaes only — Equidés uniquement — Unicamente 
equidi — Uitsluitend paardachtigen — Apenas equídeos — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur 
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9) = Únicamente peces tropicales — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische —    — Tropical fish only — Poissons 
tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Uitsluitend tropische vissen — Apenas peixes tropicais — Ainoastaan trooppiset 
kalat — Endast tropiska fiskar 

10) = Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas — Kun katte, hunde, gnavere, harer, 
levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere 
Vögel als Laufvögel —  , , , ,  ,   ,     — 
Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, 
poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi 
dai ratiti — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) — 
Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, 
elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, gnagare hardjur, levande fiskar, reptiler och 
fåglar, andra än strutsar 

11) = Únicamente alimentos a granel para animales — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut —   
 — Only feedstuffs in bulk — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — 

Uitsluitend onverpakte diervoeders — Apenas alimentos para animais a granel — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt 

12) = En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, 
perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en 
zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. — Für (U) im 
Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für 
einen Zoo bestimmte Tiere. —    (U)    ,       • 

    (O),    , , , , ,        . — 
For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O ), only day-old chicks, fish, dogs, cats, insects or other animals 
consigned to a zoo. — Pour ’U‘, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ’O‘, uniquement les poussins 
d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati 
ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. — Voor (U) in het geval 
van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of 
andere naar een zoo verzonden dieren. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só 
pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan 
eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai 
muut eläimet. — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast dagsgamla 
kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker. 

13) = Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales vivos) de la frontera 
húngaro-rumana, sujeta a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se negoció y estableció en el 
Tratado de adhesión. Véanse las Decisiónes 2003/630/CE (DO L 218 de 30.8.2003, p. 55) y 2004/253/CE (DO L 79, 17.3.2004, p. 47) de 
la Comisión. — Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) Og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem 
Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så 
vidt angår såvel produkter som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s. 55) Og 
2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004, s. 47). — Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang 
(für lebende Tiere) an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere 
Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag unterliegt. Siehe Entscheidung 2003/630/EG der Kommission (ABl. L 218 vom 
30.8.2003, S. 55) und 2004/25/EG (ABl. L 79 vom 17.3.2004, S. 47). — Nagylak HU:      (  

)    (   )   ,        
                 

.   2003/630/    (  L 218  30.8.2003, . 5)   2004/253/EK   (EE L 79  
17.3.2004, . 47). — Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) On the Hungarian-
Romanian border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both products and live 
animals. See Commission Decisions 2003/630/EC ( OJ L 218, 30.8.2003), p. 55 and 2004/253/EC ( OJ L 79, 17.3.2004). — Nagylak HU: 
Il s'agit d'un poste d'inspection frontalier (pour les produits) et d'un lieu de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière 
entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites 
dans le traité d'adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir décisions de la Commission 2003/630/CE (JO L 218 du 30.8.2003, 
p. 55) et 2004/253/CE (JO L 79 du 17.3.2004) — Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di 
attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato 
di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione - GU L 218 del 30.8.2003, p. 55 + 
2004/253/CE – GU L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor levende 
dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden zoals 
overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie - PB L 218 van 30.8.2003, 
blz. 55 + 2004/253/EG – PB L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Trata-se de um posto de inspecção fronteiriço (para produtos) e um ponto 
de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de transição, quer para produtos quer para animais 
vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/CE - JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE – 
JO L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat) ja ylikulkuasema (elävät 
eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. 
komission päätös 2003/630/EY - EUV L L 218, 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/EY – EUVL L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Detta är en 
gränskontrollstation (för produkter) Och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen, som är föremål för 
framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande djur. Se kommissionens beslut 
2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55)Och 2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004). 
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14) = Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al 
consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación 
comunitaria pertinente. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra 
Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser. — Für den Versand von zum menschlichen 
Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft 
gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren. —    

         ,    ,  
     ,          . — 

Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, 
coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation — Désigné pour le transit, dans la 
Communauté européenne, d'envois de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à 
destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable — Designato per il transito 
nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, 
secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese 
Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of 
afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relvante communautaire wetgeving. — Designado para o 
trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à 
Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente. — Asetettu 
passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka 
tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen. — För transit genom Europeiska 
gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller 
från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning. 

 

 

País: Bélgica — Land: Belgien — Land: Belgien — :  — Country: Belgium — Pays: Belgique — Paese: Belgio — 
Land: België — País: Bélgica — Maa: Belgia — Land: Belgien  

1 2 3 4 5 6 

Antwerpen 0 502 699 P  HC, NHC  

Brussel-Zaventem 0 502 899 A Centre 1 HC  

   Centre 2 HC  

   Centre 3 NHC U, E, O 

Charleroi 0 503 299 A  HC(2)  

Gent 0 502 999 P  NHC-NT(6)  

Liège 0 503 099 A  HC, NHC-NT, NHC- 
T(FR) 

U, E, O 

Oostende 0 502 599 P  HC-T(2)  

Oostende 0 503 199 A Centre 1 HC(2)  

   Centre 2  E, O 

Zeebrugge 0 502 799 P OHCZ HC, NHC  

   FCT HC  

 

País: Chipre — Lamd: Cypern — Lamd: Zypern — :  — Country: Cyprus — Pays: Chypre — Paese: Cipro — 
Lamd: Cyprus — País: Chipre — Maa: Kypros — Lamd: Cypern 

1 2 3 4 5 6 

      

Larnaka  2 140 099 A  HC(2), NHC-NT(2) O 

Lemesos  2 150 099 P  HC(2), NHC-NT  
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País: República Checa — Lamd: Tjekkiet — Lamd: Tschechische Republik — :   — Country: Czech 
Republic — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Lamd: Tsjechische Republiek — País: República Checa — 

Maa: T ekki — Lamd: Tjeckien 

1 2 3 4 5 6 

      

Praha-Ruzyn   2 200 099 A  HC(2), NHC(2) E, O 

      

País: Estonia — Lamd: Estland — Lamd: Estland — :  — Country: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — 
Lamd: Estland — País: Estónia — Maa: Viro — Lamd: Estland 

1 2 3 4 5 6 

      

Luhamaa  2 300 199 R  HC, NHC U, E 

Paldiski  2 300 599 P  HC(2), NHC-NT(2)  

Paljassare  2 300 499 P  HC — T(FR)(2)  

      

País: Dinamarca — Lamd: Danmark — Lamd: Dänemark — :  — Country: Denmark — Pays: Danemark — Paese: 
Danimarca — Lamd: Denemarken — País: Dinamarca — Maa: Tanska — Lamd: Danmark 

1 2 3 4 5 6 

Ålborg  1 0 902 299 P  HC-T(FR)(1)(2)  

Ålborg  2 0 951 699 P  HC(2), NHC (2)  

Århus 0 902 199 P  HC(1)(2), NHC-T(FR) 
NHC-NT(2) (11) 

E 

Esbjerg 0 902 399 P  HC-T(FR)(1)(2), NHC-
T(FR)(2) 

 

Fredericia 0 911 099 P  HC(1)(2), NHC(2)  

Hanstholm 0 911 399 P  HC-T(FR) (1)(3)  

Hirtshals 0 911 599 P Centre 1  HC-T(FR)(1)(2)  

   Centre 2 HC-T(FR)(1)(2)  

Billund 0 901 799 A  HC-T(1)(2), NHC(2) U, E, O 

København 0 911 699 A Centre 1  HC(1)(2), NHC(2)  

   Centre 2 HC(1)(2), NHC(2)  

   Centre 3  U, E,O 

København 0 921 699 P  HC(1), NHC  

      

Rønne 0 941 699 P  HC-T(FR)(1) (2) (3)  

Kolding 0 901 899 P  NHC(11)  

Skagen 0 901 999 P  HC-T(FR) (1)(2)(3)  
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País: Alemania — Lamd: Tyskland — Lamd: Deutschland — :  — Country: Germany — Pays: Allemagne — 
Paese: Germania — Lamd: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Lamd: Tyskland 

1 2 3 4 5 6 

Berlin-Tegel 0 150 299 A  HC, NHC O 

Brake 0 151 599 P  NHC-NT(4)  

Bremen 0 150 699 P  HC, NHC  

Bremerhaven 0 150 799 P  HC, NHC  

Cuxhaven 0 151 699 P IC 1 HC-T (FR) (3)  

   IC 2 HC-T(FR)(3)  

Düsseldorf 0 151 999 A  HC (2), NHT-CH(2) NHC-
NT(2) 

O 

      

Frankfurt/Main 0 151 099 A  HC, NHC U, E, O 

Hahn Airport 0 155 999 A  HC(2), NHC(2) O 

Hamburg Flughafen 0 150 999 A  HC, NHC U, E, O 

Hamburg Hafen* 0 150 899 P  HC, NHC  *E(7) 

Hannover-Langenhagen 0 151 799 A  HC(2), NHC(2) O 

Kiel 0 152 699 P  HC, NHC  E 

Köln 0 152 099 A  HC, NHC  O 

Konstanz Straße 0 153 199 R  HC, NHC U, E, O 

Lübeck 0 152 799 P  HC, NHC  U, E 

Rostock 0 151 399 P  HC, NHC U, E, O 

Schönefeld 0 150 599 A  HC (2), NHC (2) U, E, O 

Stuttgart 0 149 099 A  HC(2), NHC(2) O 

Weil/Rhein 0 149 199 R  HC, NHC U, E, O 

Weil/Rhein Mannheim 0 153 299 F  HC, NHC  

 

País: Grecia — Lamd: Grækenland — Lamd: Griechenland — :  — Country: Greece — Pays: Grèce — Paese: 
Grecia — Lamd: Griekenland — País: Grécia — Maa: Kreikka — Lamd: Grekland 

1 2 3 4 5 6 

Evzoni 1 006 099 R  HC, NHC U, E, O 

Athens International  
Airport 

1 005 599 A  HC(2), NHC-NT(2) U, E, O 

Idomeni  1 006 299 F   U, E 

Kakavia  1 007 099 R  HC(2), NHC-NT  

Neos Kafkassos  1 006 399 F  HC(2), NHC-NT U, E, O 

Neos Kafkassos  1 006 399 R  HC, NHC-NT U, E, O 
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1 2 3 4 5 6 

Ormenion*  1 006 699 R  HC(2), NHC-NT  *U, *O, *E 

Peplos*  1 007 299 R  HC(2), NHC-NT  *U, *O, 

Pireas  1 005 499 P  HC(2), NHC-NT,  

Promachonas  1 006 199 F   U, E, O 

Promachonas  1 006 199 R  HC, NHC U, E, O 

Thessaloniki  1 005 799 A  HC(2), NHC-NT, O 

Thessaloniki  1 005 699 P  HC(2), NHC-NT U, E, 

País: Hungría — Lamd: Ungarn — Lamd: Ungarn — :  — Country: Hungary — Pays: Hongrie — Paese: 
Ungheria — Lamd: Hongarije — País: Hungria — Maa: Unkari — Lamd: Ungern 

1 2 3 4 5 6 

Budapest-Ferihegy  2 400 399 A  HC(2), NHC-T(CH)(2) 
NHCNT(2) 

O 

Letenye  2 401 199 R  HC, NHC-NT E 

Nagylak (13) 2 401 699 R  HC, NHC, U, E, O 

Röszke  2 402 299 R  HC(2), NHC-NT(2) E 

Záhony  2 499 R  HC, NHC-NT(2) U, E 

País: España — Lamd: Spanien — Lamd: Spanien — :  — Country: Spain — Pays: Espagne — Paese: Spagna — 
Lamd: Spanje — País: Espanha — Maa: Espanja — Lamd: Spanien 

1 2 3 4 5 6 

A Coruña — Laxe  1 148 899 P A Coruña  HC, NHC  

   Laxe  HC  

Algeciras  1 147 599 P Productos  HC, NHC  

   Animales  U, E, O 

Alicante  1 148 299 A  HC (2), NHC(2) O 

Alicante  1 148 299 P  HC, NHC-NT  

Almería  1 148 399 A  HC(2), NHC(2) O 

Almería  1 148 399 P  HC, NHC  

Asturias  1 148 699 A  HC(2)  

Barcelona  1 147 199 A Iberia  HC(2), NHC(2) O 

   Flightcare HC(2), NHC(2) O 
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1 2 3 4 5 6 

Barcelona  1 147 199 P  HC, NHC  

Bilbao  1 148 499 A  HC(2), NHC(2) O 

Bilbao  1 148 499 P  HC, NHC  

Cádiz  1 147 499 P  HC, NHC  

Cartagena  1 148 599 P  HC, NHC  

Gijón  1 148 699 P  HC, NHC  

Gran Canaria  1 148 199 A  HC(2), NHC-NT(2) O 

Huelva  1 148 799 P Puerto Interior  HC  

   Puerto Exterior NHC-NT  

Las Palmas de Gran  
Canaria 

1 148 199 P Productos HC, NHC  

   Animales  U, E, O 

Madrid  1 147 899 A Iberia  HC(2), NHC(2) U, E, O 

   Flightcare HC(2), NHC-T(CH)(2) 
NHCNT(2) 

U, E, O 

   PER4 HC-T(CH)(2)  

   SFS HC(2), NHC-T(CH)(2) 
NHCNT(2) 

O 

Málaga  1 147 399 A Iberia  HC(2), NHC(2) O 

   DHL HC(2), NHC(2)  

Málaga 1 147 399 P  HC, NHC U, E, O 

Marín 1 149 599 P  HC, NHC-T(FR) NHC-NT  

Palma de Mallorca 1 147 999 A  HC(2), NHC(2) O 

Pasajes 1 147 799 P  HC, NHC U, E, O 

Santa Cruz de Tenerife 1 148 099 P Dársena  HC  

   Dique NHC U, E, O 

Santander 1 148 999 A  HC(2), NHC(2)  

Santander 1 148 999 P  HC, NHC  

Santiago de Compostela 1 148 899 A  HC(2), NHC(2)  

San Sebastián 1 147 799 A  HC(2), NHC(2)  

Sevilla 1 149 099 A  HC(2), NHC(2) O 

Sevilla 1 149 099 P  HC, NHC  

Tarragona 1 149 199 P  HC, NHC  

Tenerife Norte 1 148 099 A  HC(2)  
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1 2 3 4 5 6 

Tenerife Sur 1 149 699 A Productos HC(2), NHC(2)  

   Animales  U, E, O 

Valencia 1 147 299 A  HC(2), NHC(2) O 

Valencia 1 147 299 P  HC, NHC  

Vigo 1 147 699 A  HC(2), NHC(2)  

Vigo 1 147 699 P T.C. Guixar HC, NHC-T(FR) NHC-NT  

   Pantalan 3 HC-T(FR)(2,3)  

   Frioya HC-T(FR)(2,3)  

   Frigalsa HC-T(FR)(2,3)  

   Pescanova HC-T(FR)(2,3)  

   Vieirasa HC-T(FR)(3)  

   Fandicosta HC-T(FR)(2,3)  

   Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)  

Vilagarcia-Ribeira-
Caramiñal 

1 149 499 P Vilagarcia HC(2), NHC(2,11)  

   Ribeira HC  

   Caramiñal HC  

Vitoria 1 149 299 A Productos HC(2), NHC-NT(2) NHC-
T (CH)(2) 

 

   Animales  U, E, O 

Zaragoza 1 149 399 A  HC(2)  

País: Francia — Lamd: Frankrig — Lamd: Frankreich — :  — Country: France — Pays: France — Paese: Francia — 
Lamd: Frankrijk — País: França — Maa: Ranska — Lamd: Frankrike 

1 2 3 4 5 6 

Beauvais 0 216 099 A   E 

Bordeaux 0 213 399 A  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Bordeaux 0 213 399 P  HC  

Boulogne 0 216 299 P  HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)  

Brest 0 212 999 A  HC-T(1), HC-NT  

Brest 0 212 999 P  HC, NHC  

      

Châteauroux-Déols 0 213 699 A  HC-T(2)  

Concarneau-Douarnenez 0 222 999 P Concarneau HC-T(1)(3)  

   Douarnenez HC-T(1)(3)  
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1 2 3 4 5 6 

Deauville 0 211 499 A   E 

Divonne 0 210 199 R   U(8), E 

Dunkerque 0 215 999 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Ferney-Voltaire 
(Genève) 

0 220 199 A  HC-T(1), HC-NT, NHC  O 

La Rochelle-Rochefort 0 211 799 P Chef de baie HC-T(1)(3), HC-NT(3), 
NHCNT(3) 

 

   Rochefort HC-T(1)(3), HC-NT(3)  

   Tonnay HC-T(1)(3), HC-NT(3)  

Le Havre 0 217 699 P Hangar 56 HC-T(1), HC-NT, NHC  

   Dugrand HC-T(1)  

   EFBS HC-T(1)  

   Fécamp NHC(6)  

Lorient 0 215 699 P STEF TFE HC-T(1), HC-NT  

   CCIM NHC  

Lyon-Saint-Exupéry 0 216 999 A  HC-T(1), HC-NT, NHC O 

Marseille — Port 0 211 399 P Hangar 14  U, E, O 

   Hangar 26 - Mourepiane NHC-NT  

   Hôtel des services publics 
de la Madrague 

HC-T(1), HC-NT  

Marseille — Fos-sur-
Mer 

0 231 399 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Marseille — Aéroport 0 221 399 A  HC-T(1), HC-NT, NHC-
NT 

O 

Nantes — Saint-Nazaire 0 214 499 A  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Nantes — Saint-Nazaire 0 214 499 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Nice 0 210 699 A  HC-T(CH)(2) O 

Orly 0 229 499 A SFS HC-T(1), HC-NT, NHC  

   Air France HC-T(1), HC-NT, NHC  

   France Handling HC-T(1), HC-NT, NHC  

Réunion — Port 
Réunion 

0 229 999 P  HC, NHC  

Reunion — Roland-
Garros 

0 219 999 A  HC, NHC O 

Roissy — Charles-de-
Gaulle 

0 219 399 A Air France  HC-T(1), HC-NT, NHC  

   France Handling HC-T(1), HC-NT, NHC  

   Centre SFS HC-T(1), HC-NT  

   Station animalière  U, E, O 
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1 2 3 4 5 6 

Rouen 0 227 699 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Saint-Louis — Bâle 0 216 899 A  HC-T(1), HC-NT, NHC O 

Saint-Louis — Bâle 0 216 899 R  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Saint-Malo 0 213 599 P  NHC-NT  

Saint-Julien Bardonnex 0 217 499 R  HC-T(1), HC-NT, NHC U, O 

Sète 0 213 499 P Sète NHC-NT  

   Frontignan HC-T(1), HC-NT  

Toulouse-Blagnac 0 213 199 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC 

O 

Vatry 0 215 199 A  HC-T(CH)(2)  

País: Irlanda — Lamd: Irland — Lamd: Irland — :  — Country: Ireland — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — 
Lamd: Ierland — País: Irlanda — Maa: Irlanti — Lamd: Irland 

1 2 3 4 5 6 

Dublin Airport 0802999 A   E, O 

Dublin Port 0802899 P  HC, NHC  

Shannon 0803199 A  HC(2) NHC(2) U, E, O 

País: Italia — Lamd: Italien — Lamd: Italien — :  — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia — Lamd: Italië 
— País: Itália — Maa: Italia — Lamd: Italien 

1 2 3 4 5 6 

Ancona 0 300 199 A  HC, NHC  

Ancona 0 300 199 P  HC  

Bari 0 300 299 P  HC, NHC  

Bergamo 0 303 999 A  HC, NHC  

Bologna-Borgo Panigale 0 300 499 A  HC, NHC O 

Campocologno 0 303 199 F   U 

Chiasso 0 300 599 F  HC, NHC U, O 

Chiasso 0 300 599 R  HC, NHC U, O 

Gaeta 0 303 299 P  HC-T(3)  
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1 2 3 4 5 6 

Genova 0 301 099 P Calata Sanità (terminal 
Sech) 

HC, NHC-NT  

   Calata Bettolo (terminal 
Grimaldi) 

HC-T(FR)  

   Nino Ronco (terminal 
Messina) 

NHC-NT  

   Porto di Voltri (Voltri) HC, NHC-NT  

   Porto di Vado (Vado 
Ligure — Savona) 

HC-T(FR), NHC-NT  

   Ponte Paleocapa NHC-NT (6)  

Genova 0 301 099 A  HC, NHC O 

Gioia Tauro 0 304 099 P  HC, NHC  

Gran San Bernardo - 
Pollein 

0 302 099 R  HC, NHC U, E, O 

La Spezia 0 303 399 P  HC, NHC U, E 

Livorno — Pisa 0 301 399 P Porto Commerciale HC, NHC  

   Sintermar HC, NHC  

   Lorenzini HC, NHC-NT  

   Terminal Darsena Toscana HC, NHC  

Livorno — Pisa 0 301 399 A  HC, NHC  

Milano — Linate 0 301 299 A  HC, NHC O 

Milano — Malpensa 0 301 599 A Magazzini aeroportuali  HC, NHC U, E, O 

Napoli 0 301 899 P Molo Bausan HC, NHC  

Napoli 0 301 899 A  HC, NHC-NT  

Olbia 0 302 299 P  HC-T(3)  

Palermo 0 301 999 A  HC, NHC  

Palermo 0 301 999 P  HC, NHC  

Ravenna 0 303 499 P Frigoterminal HC-T(FR), HC-T(CH), 
HC-NT 

 

   Sapir 1 NHC-NT  

   Sapir 2 HC-T(FR), HC-T(CH), 
HC-NT 

 

   Setramar NHC-NT  

   Docks Cereali NHC -NT  

Reggio Calabria 0 301 799 P  HC, NHC O 

Reggio Calabria 0 301 799 A  HC, NHC  



24.4.2008  Nr. 22/81 
  

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
  

 

1 2 3 4 5 6 

Roma — Fiumicino 0 300 899 A Alitalia HC, NHC O 

   Aeroporti di Roma HC, NHC E, O 

Rimini 0 304 199 A  HC(2), NHC(2)  

Salerno 0 303 599 P  HC, NHC  

Taranto 0 303 699 P  HC, NHC  

Torino — Caselle 0 302 599 A  HC, NHC O 

Trapani 0 303 799 P  HC  

Trieste 0 302 699 P Hangar 69 HC, NHC  

   Molo 'O'  U, E 

   Mag. FRIGOMAR HC -T  

Venezia 0 302 799 A  HC (2), NHC-T(CH)(2), 
NHCNT(2) 

 

Venezia 0 302 799 P  HC, NHC  

Verona 0 302 999 A  HC(2) NHC(2)  

País: Letonia — Lamd: Letland — Lamd: Lettland — :  — Country: Latvia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia 
— Lamd: Letland — País: Letónia — Maa: Latvia — Lamd: Lettland 

1 2 3 4 5 6 

Patarnieki (14) 2 973 199 R IC1 HC, NHC-T(CH), NHC-
NT  

 

   IC2  U, E, O 

Terehova (14) 2 972 299 R  HC, NHC-NT  

País: Lituania — Lamd: Litauen — Lamd: Litauen — :  — Country: Lithuania — Pays: Lituanie — Paese: 
Lituania — Lamd: Litouwen — País: Lituânia — Maa: Liettua — Lamd: Litauen 

1 2 3 4 5 6 

Kena (14) 3 001 399 F  HC-T(FR), HC-NT, NHC-
T(FR), NHC-NT 

 

Kybartai (14) 3 001 899 R  HC, NHC  

Kybartai (14) 3 002 199 F  HC, NHC  

Lavori k s (14) 3 001 199 R  HC, NHC  

Medininkai (14) 3 001 299 R  HC, NHC-T(FR) NHC-NT U, E, O 

Molo 3 001 699 P  HC-T(FR)(2), HC-NT(2) 
NHCT(FR)(2), NHC-
NT(2) 

 

Malk  lankos 3 001 599 P  HC, NHC  
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1 2 3 4 5 6 

Pilies  3 002 299 P  HC-T(FR)(2), HC-NT(2) 
NHCT(FR)(2), NHC-
NT(2) 

 

Panemun  (14)  3 001 799 R  HC, NHC  

Pag giai (14)  3 002 099 F  HC, NHC  

al ininkai (14)  3 001 499 R  HC, NHC  

Vilnius  3 001 999 A  HC, NHC O 

País: Luxemburgo — Lamd: Luxembourg — Lamd: Luxemburg — :  — Country: Luxembourg — Pays: 
Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Lamd: Luxemburg — País: Luxemburgo — Maa: Luxemburg — Lamd: Luxemburg 

1 2 3 4 5 6 

Luxembourg 0 600 199 A Centre 1  HC  

   Centre 2 NHC—-NT  

   Centre 3  U, E, O 

   Centre 4 NHC-T(CH)(2)  

País: Malta — Lamd: Malta — Lamd: Malta — :  — Country: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Lamd: 
Malta — País: Malta — Maa: Malta — Lamd: Malta 

1 2 3 4 5 6 

Luqa  3 101 099 A  HC(2), NHC(2) O 

País: Países Bajos — Lamd: Nederlandene — Lamd: Niederlande — :   — Country: Netherlands — Pays: Pays-
Bas — Paese: Paesi Bassi — Lamd: Nederland — País: Países Baixos — Maa: Alankomaat — Lamd: Nederländerna 

1 2 3 4 5 6 

Amsterdam 0 401 399 A KLM-1  HC(2), NHC  

   Aero Ground Services HC(2), NHC  

   KLM-2  U, E, O (12) 

   Freshport  O(9) 

Amsterdam 0 401 799 P Daalimpex Velzen HC-T  

   PCA HC(2) NHC(2)  

   Kloosterboer Ijmuiden HC-T  

Eemshaven 0 401 899 P  HC-T (2), NHC-T (FR)(2)  

Harlingen 0 402 099 P Daalimpex HC-T  

Maastricht 0 401 599 A  HC, NHC U, E, O 
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1 2 3 4 5 6 

Moerdijk 0 402 699 P  HC-NT  

Rotterdam 0 401 699 P EBS  NHC-NT(11)  

   Eurofrigo Karimatastraat NHC-T(FR), NHC-NT  

   Eurofrigo, Abel 
Tasmanstraat 

HC  

   Kloosterboer HC-T(FR)  

   Wibaco HC-T(FR)2, HC-NT  

   Van Heezik HC-T(FR)(2)  

Vlissingen 0 402 199 P Van Bon  HC(2), NHC  

    Kloosterboer HC-T(2), HC-NT  

País: Austria — Lamd: Østrig — Lamd: Österreich — :  — Country: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria 
— Lamd: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Lamd: Österrike 

1 2 3 4 5 6 

Feldkirch-Buchs 1 301 399 F  HC-NT(2), NHC-NT  

Feldkirch-Tisis 1 301 399 R  HC(2), NHC-NT  E 

Höchst 1 300 699 R  HC, NHC-NT U, E, O 

Linz 1 300 999 A  HC(2), NHC(2) O, E, U(8) 

Wien-Schwechat 1 301 599 A  HC(2), NHC(2) O 

País: Polonia — Lamd: Polen — Lamd: Polen — :  — Country: Poland — Pays: Pologne — Paese: Polonia — 
Lamd: Polen — País: Polónia — Maa: Puola — Lamd: Polen 

1 2 3 4 5 6 

Bezledy (14) 2 528 199 R  HC, NHC U, E,O 

Gdynia  2 522 199 P  HC, NHC U, E,O 

Korczowa  2 518 199 R  HC, NHC U, E,O 

Kukuryki-Koroszczyn 2 506 199 R  HC, NHC U, E, O 

Ku nica Bia ostocka 
(14)  

2 520 199 R  HC, NHC U, E,O 

winouj cie  2 532 299 P  HC, NHC  

Szczecin  2 532 199 P  HC, NHC  

Warszawa Ok cie  2 514 199 A  HC(2), NHC(2) U, E,O 
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País: Portugal — Lamd: Portugal — Lamd: Portugal — :  — Country: Portugal — Pays: Portugal — Paese: 
Portogallo — Lamd: Portugal — País: Portugal — Maa: Portugali — Lamd: Portugal 

1 2 3 4 5 6 

Aveiro 1 204 499 P  HC-T(FR)(3)  

Faro 1 203 599 A  HC-T(2) O 

Funchal (Madeira) 1 203 699 A  HC, NHC O 

Funchal (Madeira) 1 203 699 P  HC-T,  

Horta (Açores) 1 204 299 P  HC-T(FR)(3)  

Lisboa 1 203 399 A Centre 1  HC(2), NHC-NT(2) O 

   Centre 2  U, E 

Lisboa 1 203 999 P Liscont HC(2), NHC-NT  

   Xabregas HC-T(FR),HC-NT, NHC-
NT 

 

   Docapesca HC (2)  

Peniche 1 204 699 P  HC-T(FR)(3)  

Ponta Delgada (Açores) 1 203 799 A  NHC-NT  

Ponta Delgada (Açores) 1 203 799 P  HC-T(FR)(3) NHC-
T(FR)(3) 

 

Porto 1 203 499 A  HC-T, NHC-NT O 

Porto 1 204 099 P  HC-T, NHC-NT  

Praia da Vitória 
(Açores) 

1 203 899 P   U, E 

Setúbal 1 204 899 P  HC(2), NHC  

Viana do Castelo 1 204 399 P  HC-T(FR)(3)  

País: Eslovaquia — Lamd: Slovakiet — Lamd: Slowakei — :  — Country: Slovakia — Pays: Slovaquie — Paese: 
Slovacchia — Lamd: Slowakije — País: Eslováquia — Maa: Slovakia — Lamd: Slovakien 

1 2 3 4 5 6 

Vy né Nemecké  3 300 199 R I/C 1  HC, NHC  

   I/C 2  U, E 

ierna nad Tisou  3 300 299 F  HC, NHC  
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País: Eslovenia — Lamd: Slovenien — Lamd: Slowenien — :  — Country: Slovenia — Pays: Slovénie — Paese: 
Slovenia — Lamd: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Lamd: Slovenien 

1 2 3 4 5 6 

Obre je  2 600 599 R  HC, NHC-T(CH)(2), 
NHCNT(2) 

U, E, O 

País: Finlandia — Lamd: Finland — Lamd: Finnland — :  — Country: Finland — Pays: Finlande — Paese: 
Finlandia — Lamd: Finland — País: Finlândia — Maa: Suomi — Lamd: Finland 

1 2 3 4 5 6 

Hamina 1 420 599 P  HC(2), NHC (2)  

Helsinki 1 410 199 A  HC(2), NHC(2) O 

Helsinki 1 400 199 P  HC, NHC-NT U, E, O 

Ivalo 1 411 299 R  HC, NHC  

Vaalimaa 1 410 599 R  HC, NHC U, E, O 

País: Suecia — Lamd: Sverige — Lamd: Schweden — :  — Country: Sweden — Pays: Suède — Paese: Svezia — 
Lamd: Zweden — País: Suécia — Maa: Ruotsi — Lamd: Sverige 

1 2 3 4 5 6 

Göteborg 1 614 299 P  HC(1), NHC U, E, O 

Göteborg-Landvetter 1 614 199 A  HC(1), NHC U, E, O 

Helsingborg 1 612 399 P  HC(1), NHC  

Norrköping 1 605 199 A   U, E 

Norrköping 1 605 299 P  HC(2)  

Stockholm 1 601 199 P  HC(1)  

Stockholm - Arlanda 1 601 299 A  HC(1), NHC U, E, O 

Varberg 1 613 199 P  NHC  E, (7) 

País: Reino Unido — Lamd: Det Forenede Kongerige — Lamd: Vereinigtes Königreich — :   — Country: 
United Kingdom — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Lamd: Verenigd Koninkrijk — País: Reino Unido — Maa: 

Yhdistynyt kuningaskunta — Lamd: Förenade kungariket 

1 2 3 4 5 6 

Aberdeen 0 730 399 P  HC-T(FR)(1,2,3),  

Belfast 0 740 099 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC(2) 

 

Belfast 0 740 099 P  HC-T(1), NHC-(FR),  
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1 2 3 4 5 6 

Bristol 0 711 099 P  HC-T(FR) (1), HC-NT, 
NHCNT 

 

East Midlands 0 712 199 A  HC-T(1), HC-NT, NHC-
T(FR), NHC-NT 

 

Falmouth 0 714 299 P  HC-T(1), HC-NT  

Felixstowe 0 713 099 P TCEF HC-T(1), , NHC-T(FR), 
NHC-NT 

 

   ATEF HC-NT(1)  

Gatwick 0 713 299 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC(2) 

O 

Glasgow 0 731 099 A  HC-T(1), HC-NT, NHC-
NT 

O 

Glasson 0 710 399 P  NHC-NT  

Goole 0 714 099 P  NHC-NT(4)  

Grangemouth 0 730 899 P  NHC-NT(4)  

Grimsby - Immingham 0 712 299 P Centre 1 HC-T(FR)(1),  

   Centre 2 NHC-NT  

Grove Wharf Wharton 0 711 599 P  NHC-NT  

Heathrow 0 712 499 A Centre 1 HC-T(1), HC-NT, NHC  

   Centre 2 HC-T(1), HC-NT,  

   Animal Reception Centre  U, E, O 

Hull 0 714 199 P  HC-T(1), HC-NT, NHC-
NT 

 

Invergordon 0 730 299 P  NHC-NT(4)  

Ipswich 0 713 199 P  HC-T(FR)(1), HC-NT, 
NHC — T(FR), NHC-NT 

 

Liverpool 0 712 099 P  HC-T(FR)(1)(2), HC-NT, 
NHC-NT 

 

Luton 0 710 099 A   U, E 

Manchester 0 713 799 A  HC-T(1), HC-NT, NHC  O(10) 

      

Peterhead 0 730 699 P  HC-T(FR), (1,2,3)  

Portsmouth 0 711 299 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Prestwick 0 731 199 A   U, E 
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1 2 3 4 5 6 

Shoreham 0 713 499 P  NHC-NT(5)  

Southampton 0 711 399 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Stansted 0 714 399 A  HC-NT(2), NHC-NT(2) U, E 

Sutton Bridge 0 713 599 P  NHC-NT(4)  

Thamesport 0 711 899 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Tilbury 0 710 899 P  HC-T(1), HC-NT, NHC-T 
(FR), NHC-NT 

 

Tyne — Northshields * 0 712 999 P  *HC-T(1), HC-NT, NHC“  
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 57, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  For visse rettsakter som krev tilpassing som følgje av 
tilmeldinga, vart det ikkje fastsett naudsynte tilpassingar 
i tilmeldingsakta for 2003. Desse tilpassingane må 
vedtakast før tilmeldinga, slik at dei kan nyttast med 
verknad frå tilmeldingsdatoen.

2)  Ved rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om 
veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med 
sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særleg 
artikkel 20 nr. 3, vart det innført eit datasystem som 
knyter saman veterinærstyresmaktene i medlemsstatane.

3)  Dei grunnleggjande prinsippa for den allmenne 
strukturen til datanettet er definerte i kommisjonsvedtak 
91/398/EØF av 19. juli 1991 om et datanett mellom 
veterinærmyndighetene (ANIMO)(2), medrekna prinsippa 
for kommunikasjonsnettet som knyter saman einingane i 
systemet.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/33/EF (TEF L 315 av 19.11.2002, s. 14).

(2) TEF L 221 av 9.8.1991, s. 30.

4)  Ved kommisjonsvedtak 2002/459/EF av 4. juni 2002 
om utarbeiding av ei liste over einingane i datanettet 
«ANIMO», og om oppheving av vedtak 2000/287/EF(3) 
er det fastsett ei liste over einingane i ANIMO-systemet i 
medlemsstatane.

5)  Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 
om iverksetting av TRACES-systemet og om endring 
av vedtak 92/486/EØF(4) krev bruk av TRACES, eit 
datasystem som byggjer på det nettet som vart innført 
ved kommisjonsvedtak 91/398/EØF, for å spore rørslene 
til dyr og visse produkt i handelen innanfor Fellesskapet 
og ved import.

6)  For å sikre at datasystemet TRACES verkar tilfredsstillande 
bør dei ulike einingane i dei nye medlemsstatane 
identifiserast, slik det er definert i artikkel 1 i vedtak 
91/398/EØF.

7)  Vedtak 2002/459/EF må difor endrast —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2002/459/EF vert endra i samsvar med 
vedlegget til dette vedtaket.

(3) TEF L 159 av 17.6.2002, s. 27. Vedtaket sist endra ved vedtak 2003/831/EF 
(TEU L 313 av 28.11.2003, s. 61).

(4) TEU L 94 av 31.3.2004, s. 63.

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om tilpassing av vedtak 2002/459/EF med omsyn til tilføyingar i lista over einingar i datanettet TRACES som  
følgje av tilmeldinga av Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen,  

Slovenia og Slovakia(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1738]

(2004/477/EF)

2008/EØS/22/10

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 212 av 12.6.2004, s. 53, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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Artikkel 2

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den datoen då tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia tek til å 
gjelde.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG 

„ANEXO — BILAG — ANHANG —  — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — 

LIITE — BILAGA 

País: Chipre — Land: Cypern — Land: Zypern — :  — Country: Cyprus — Pays: Chypre — Paese: Cipro — 
Land: Cyprus — País: Chipre — Maa: Kypros — Land: Cypern 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 

UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — 

 CENTRAL ENHET — HÖFU STÖ  — SENTRALENHET 

2100000 VETERINARY SERVICES CYPRUS, CENTRAL OFFICES  

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN —  ?  — LOCAL UNITS — 

UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — 

 LOKALA ENHETER — ÚTSTÖ VAR — LOKALE ENHETER 

2103042 LEMESOS 
2101417 LEFKOSIA 
2106532 LARNACA 

2107530 AMMOCHOSTOS 
2108100 PAFOS 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 
   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS 

— POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO 
FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR 
 — GRENSEKONTROLLSTASJONER 

2140099 A LARNAKA 
2150099 P LEMESOS 

 

País: República Checa — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — :  — Country: Czech Republic — 
Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Land: Tsjechische Republiek — País: República Checa — Maa: 

T ekki — Land: Tjeckien 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 

UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — 

 CENTRAL ENHET — HÖFU STÖ  — SENTRALENHET 

2200000 STATE VETERINARY ADMINISTRATION  

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN —  ?  — LOCAL UNITS — 

UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — 

 LOKALA ENHETER — ÚTSTÖ VAR — LOKALE ENHETER 

2200011 PRAGUE 
2200021 BENESOV 
2200031 CESKE BUDEJOVICE 
2200032 PLZEN 
2200041 KARLOVY VARY 
2200042 USTI NAD LABEM 
2200051 LIBEREC 

2200052 HRADEC KRALOVE 
2200053 PARDUBICE 
2200061 JIHLAVA 
2200062 BRNO 
2200071 OLOMOUC 
2200072 ZLIN 
2200081 OSTRAVA 
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PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 

   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — 

POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — 

RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR — 

 GRENSEKONTROLLSTASJONER 

2200099 A PRAGUE  

País: Estonia — Land: Estland — Land: Estland — :  — Country: Estonia — Pays Estonie — Paese: Estonia 
— Land: Estland — País: Estónia — Maa: Viro — Land: Estland 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 

UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ —  

 CENTRAL ENHET — HÖFU STÖ  — SENTRALENHET 

2300000 VETERINARY AND FOOD BOARD  

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN —  ?  — LOCAL UNITS — 

UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT 

 — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖ VAR — LOKALE ENHETER 

2300100 TALLINN 
2300200 KÄINA 
2300300 EDISE 
2300400 JÕGEVA 
2300500 PAIDE 
2300600 HAAPSALU 
2300700 RAKVERE 
2300800 PÕLVA 

2300900 PÄRNU 
2301000 RAPLA 
2301100 KURESSAARE 
2301200 TARTU 
2301300 VALGA 
2301400 VILJANDI 
2301500 VÕRU 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 

   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS — 

POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIER — I GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS — 

RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR — 

 GRENSEKONTROLLSTASJONER 

2300199 R LUHAMAA 
2300499 P PALJASSAARE 
2300599 P PALDISKI 

 

País: Hungría — Land: Ungarn — Land: Ungarn — :  — Country: Hungary — Pays: Hongrie — Paese: 
Ungheria — Land: Hongarije — País: Hungria — Maa: Unkari — Land: Ungern 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 

UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — 

 CENTRAL ENHET — HÖFU STÖ  — SENTRALENHET 

2400000 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT 

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN —  ?  — LOCAL UNITS — 

UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — 

 LOKALA ENHETER — ÚTSTÖ VAR — LOKALE ENHETER 

2400100 BUDAPEST 
2400200 PÉCS 
2400300 KECSKEMÉT 
2400400 BÉKÉSCSABA 
2400500 MISKOLC 
2400600 SZEGED 
2400700 SZÉKESFEHÉRVÁR 
2400800 GYOR 
2400900 DEBRECEN 
2401000 EGER 

2401100 SZOLNOK 
2401200 TATABÁNYA 
2401300 SALGÓTARJÁN 
2401400 GÖDÖLLO 
2401500 KAPOSVÁR 
2401600 NYÍREGYHÁZA 
2401700 SZEKSZÁRD 
2401800 SZOMBATHELY 
2401900 VESZPRÉM 
2402000 ZALAEGERSZEG 
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PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 
   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS 

— POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO 
FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR 
 — GRENSEKONTROLLSTASJONER 

2400399 A BUDAPEST-FERIHEGY 
2401199 R LETENYE 
2401699 R NAGYLAK 

2402299 R RÖSZKE 
2402799 R ZÁHONY 

País: Polonia — Land: Polen — Land: Polen — :  — Country: Poland — Pays: Pologane — Paese: Polonia 
— Land: Polen — País: Polónia — Maa: Puola — Land: Polen 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 

UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — 

 CENTRAL ENHET — HÖFUDSTÖ  — SENTRALENHET 

2500000 GLOWNY INSPEKTORAT WETERYNARII  

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN —  ?  — LOCAL UNITS — 

UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — 

 LOKALA ENHETER — ÚTSTÖ VAR — LOKALE ENHETER 

2520001 BIALYSTOK 
2504001 BYDGOSZCZ 
2522001 GDANSK 
2524001 KATOWICE 
2526001 KIELCE 
2512001 KRAKOW 
2518001 KROSNO 
2510001 LODZ 

2506001 LUBLIN 
2528001 OLSZTYN 
2516001 OPOLE 
2530001 POZNAN 
2532001 SZCZECIN 
2514001 SIEDLCE 
2508001 ZIELONA GORA 
2502001 WROCLAW 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 
   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS 

— POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO 
FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR 
 — GRENSEKONTROLLSTASJONER 

2528199 R BEZLEDY 
2522199 P GDYNIA 
2518199 R KORCZOWA 
2506199 R KUKURYKI 

2520199 R KUZNICA BIALOSTOCKA 
2532299 P SWINOUJSCIE 
2514199 A WARSZAWA-OKECIE 
2532199 P SZCZECIN 

País: Eslovenia — Land: Slovenien — Land: Slowenien — :  — Country: Slovenia — Pays: Slovénie — 
Paese: Slovenia — Land: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Land: Slovenien 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 

UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — 

 CENTRAL ENHET — HÖFU STÖ  — SENTRALENHET 

2600000 VURS (centrala)  

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN —  ?  — LOCAL UNITS — 

UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — 

 LOKALA ENHETER — ÚTSTÖ VAR — LOKALE ENHETER 

2600001 CELJE 
2600002 DRAVOGRAD 
2600003 KOCEVJE 
2600004 KOPER 
2600005 KRANJ 
2600006 KR KO 
2600007 LJUBLJANA 

2600008 MARIBOR 
2600009 MURSKA SOBOTA 
2600010 NOVA GORICA 
2600011 NOVO MESTO 
2600012 POSTOJNA 
2600013 PTUJ 
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PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 
   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS 

— POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO 
FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR 
 — GRENSEKONTROLLSTASJONER 

2600599 R OBREJE  

País: Letonia — Land: Lettland — Land: Letland — :  — Country: Latvia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia 
— Land: Lettland — País: Letónia — Maa: Latvia — Land: Letland 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 

UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — 

 CENTRAL ENHET — HÖFU STÖ  — SENTRALENHET 

2900000 PVD CENTRALAIS APARATS  

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN —  ?  — LOCAL UNITS — 

UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — 

 LOKALA ENHETER — ÚTSTÖ VAR — LOKALE ENHETER 

2900005 RIGA 
2900004 JELGAVA 
2900003 TALSI 
2900001 VALMIERA 
2900002 PREILI 

 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 
   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS 

— POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO 
FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR 
 — GRENSEKONTROLLSTASJONER 

2972299 R TEREHOVA 
2973199 R PATERNIEKI 

 

País: Lituania — Land: Litauen — Land: Litauen — :  — Country: Lithuania — Pays: Lituanie — Paese: - 
 Lituania — Land: Litouwen — País: Lituânia — Maa: Liettua — Land: Litauen 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 

UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL —  KESKUSYKSIKKÖ — 

 CENTRAL ENHET — HÖFU STÖ  — SENTRALENHET 

3000000 VALSTYBINE MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA  

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN —  ?  — LOCAL UNITS — 

UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — PAIKALLISET YKSIKÖT — 

 LOKALA ENHETER — ÚTSTÖ VAR — LOKALE ENHETER 

3000101 ALYTUS 
3000201 KAUNAS 
3000301 KLAIPEDA 
3000401 MARIJAMPOLE 
3000501 PANEVEYS 

3000601 IAULIAI 
3000701 TAURAGE 
3000801 TEL IAI 
3000901 UTENA 
3001001 VILNIUS 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 
   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS 

— POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO 
FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR 
 — GRENSEKONTROLLSTASJONER 

3001199 R LAVORI KES 
3001299 R MEDININKAI 
3001399 F KENA 
3001499 R ALCININKAI 
3001599 P MALKU ILANKOS 
3001699 P MOLO 

3001799 R PANEMUNE 
3001899 R KYBARTAI 
3001999 A VILNIUS 
3002099 F PAGEGIAI 
3002199 F KYBARTAI 
3002299 P PILIES 
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País: Malta — Land: Malta — Land: Malta — :  — Country: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Land: - 
 Malta — País: Malta — Maa: Malta — Land: Malta 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 

UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE CENTRALE — EENHEID — UNIDADE CENTRAL — KESKUSYKSIKKÖ — 

 CENTRAL ENHET — HÖFU STÖ  — SENTRALENHET 

3100000 DEPARTEMENT OF VETERINARY SERVICES  

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 
   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS 

— POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO 
FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR 
 — GRENSEKONTROLLSTASJONER 

3101099 A LUQA  

País: Eslovaquia — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — :  — Country: Slovakia — Pays: Slovaquie — 
Paese: Slovacchia — Land: Slowakije — País: Eslováquia — Maa: Slovakia — Land: Slovakien 

UNIDAD CENTRAL — CENTRALENHED — ZENTRALE EINHEIT —  ?  — CENTRAL UNIT — 
UNITÉ CENTRALE — UNITÀ CENTRALE — CENTRALE EENHEID — UNIDADE CENTRAL — 
 KESKUSYKSIKKÖ — CENTRAL ENHET — HÖFU STÖ  — SENTRALENHET 

3300000 TÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA 

UNIDADES LOCALES — LOKALE ENHEDER — ÖRTLICHE EINHEITEN —  ?  — LOCAL 
UNITS — UNITÉS LOCALES — UNITÀ LOCALI — LOKALE EENHEDEN — UNIDADES LOCAIS — 
 PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKALA ENHETER — ÚTSTÖ VAR — LOKALE ENHETER 

3300100 BANSKÁ BYSTRICA 
3300200 BARDEJOV 
3300300 BRATISLAVA 
3300400 CADCA 
3300500 DOLN  KUBÍN 
3300600 DUNAJSKÁ STREDA 
3300700 GALANTA 
3300800 HUMENNÉ 
3300900 KOMÁRNO 
3301000 KO ICE-MESTO 
3301100 KO ICE-OKOLIE 
3301200 LEVICE 
3301300 LIPTOVSK  MIKULÁ  
3301400 LUCENEC 
3301500 MARTIN 
3301600 MICHALOVCE 
3301700 NITRA 
3301800 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
3301900 NOVÉ ZÁMKY 
3302000 POPRAD 

3302100 PRE OV 
3302200 PRIEVIDZA 
3302300 PÚCHOV 
3302400 RIMAVSKÁ SOBOTA 
3302500 RONAVA 
3302600 SENEC 
3302700 SENICA NAD MYJAVOU 
3302800 SPI SKÁ NOVÁ VES 
3302900 STARÁ LUBOVNA 
3303000 SVIDNÍK 
3303100 ALA 
3303200 TOPOLCANY 
3303300 TREBI OV 
3303400 TRENCÍN 
3303500 TRNAVA 
3303600 VELK  KRTÍ  
3303700 VRANOV NAD TOPLOU 
3303800 ZVOLEN 
3303900 IAR NAD HRONOM 
3304000 ILINA 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS — GRÆNSEKONTROLSTEDER — GRENZKONTROLLSTELLEN — 
   — BORDER INSPECTION POSTS — POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS 

— POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI — GRENSINSPECTIEPOSTEN — POSTOS DE INSPECÇÃO 
FRONTEIRIÇOS — RAJATARKASTUSASEMAT — GRÄNSKONTROLLSTATIONER — LANDAMÆRASTÖ VAR 
 — GRENSEKONTROLLSTASJONER 

3300199 R VY NÉ NEMECKÉ 
3300299 F CIERNA NAD TISOU“ 
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(1), særleg artikkel 6 nr. 2,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 7. desember 2001 om 
utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane 
som er godkjende til å føre veterinærkontroll med 
levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og om  
 
 
 
 
 

(1) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endra ved direktiv 96/43/EF 

(TEF L 162 av 1.7.1996, s. 1).

ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen som 
veterinærsakkyndige frå Kommisjonen skal føre(3) bør 
ajourførast, særleg for å ta omsyn til utviklinga i visse 
medlemsstatar og til fellesskapsinspeksjonane.

2) På oppmoding frå dei slovenske styresmaktene og etter 
at det er gjennomført ein fellesskapsinspeksjon bør ein 
grensekontrollstasjon i Koper (hamn) førast opp i lista.

3) På oppmoding frå dei latviske styresmaktene og etter 
at det er gjennomført ein fellesskapsinspeksjon bør ein 
grensekontrollstasjon ved Grebneva førast opp i lista.

4) I kommisjonsvedtak 2004/469/EF om endring 
av vedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over 
grensekontrollstasjonar med sikte på tilmeldinga av 
Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia vart 
grensekontrollstasjonen i München ved ein feil fjerna frå 
lista over grensekontrollstasjonar i Tyskland, og denne 
feilen bør rettast ved dette vedtaket.

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

(3) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44. Vedtaket sist endra ved vedtak  
2004/469/EF (TEU L 160 av 30.4.2004, s. 7).

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. juni 2004

om endring av kommisjonsvedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar som  
er godkjende til å føre veterinærkontroll med produkt og dyr frå tredjestatar(*)

[meldt under nummeret K(2004) 2185]

(2004/517/EF)

2008/EØS/22/11

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 22.6.2004, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 4.
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert følgjande oppføring lagd til i lista over grensekontrollstasjonar i 
Slovenia:

1 2 3 4 5 6

«Koper 2600399 P HC, NHC-T(CH), 
NHC-NT»

Artikkel 2

I vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert følgjande oppføring lagd til i lista over grensekontrollstasjonar i 
Latvia:

1 2 3 4 5 6

«Grebneva 2972199 R HC-T, NHC-
T(CH), NHC-NT»

Artikkel 3

I vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert følgjande oppføring lagd til i lista over grensekontrollstasjonar i 
Tyskland:

1 2 3 4 5 6

«München 0149699 A HC(2), NHC(2) O»

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 21. juni 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(1), særleg artikkel 6 nr. 2,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 7. desember 2001 om 
utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane 
som er godkjende til å føre veterinærkontroll med 
levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og om 
ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen som  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

veterinærsakkyndige frå Kommisjonen skal føre(3) bør 
ajourførast, særleg for å ta omsyn til utviklinga i visse 
medlemsstatar og til fellesskapsinspeksjonane.

2) På oppmoding frå dei slovenske styresmaktene og 
etter at det er gjennomført ein fellesskapsinspeksjon 
bør grensekontrollstasjonane ved Jelsane (veg), Brnik 
(lufthamn) og Dobova (jarnbane) førast opp i lista.

3) På oppmoding frå dei maltesiske styresmaktene og etter 
at det er gjennomført ein fellesskapsinspeksjon bør ein 
grensekontrollstasjon ved Marsaxxlok (frihamn) førast 
opp i lista.

4) På oppmoding frå dei estiske styresmaktene og etter 
at det er gjennomført ein fellesskapsinspeksjon bør 
grensekontrollstasjonane ved Muuga (hamn) og Narva 
(veg) førast opp i lista.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. august 2004

om endring av kommisjonsvedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar som  
er godkjende til å føre veterinærkontroll med produkt og dyr frå tredjestatar(*)

[meldt under nummeret K(2004) 3127]

(2004/608/EF)

2008/EØS/22/12

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 24.8.2004, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2005 av 29. 
april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 4.

(1) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endra ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (TEU L 165 av 
30.4.2004, s. 1).

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endra ved tilmeldingsakta av 2003.
(3) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44. Vedtaket sist endra ved vedtak 2004/517/EF (TEU L 221 av 21.6.2004, s. 18).

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert følgjande oppføringar lagde til i lista over grensekontrollstasjonar i 
Estland:

«1 2 3 4 5 6

Muuga 2300399 P HC, NHC-T(FR), 
NHC-NT

Narva 2300299 R HC, NHC-NT»

Artikkel 2

I vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert følgjande oppføring lagd til i lista over grensekontrollstasjonar på 
Malta:

«1 2 3 4 5 6

Marsaxxlok 3103099 P HC, NHC»
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Artikkel 3

I vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert følgjande oppføringar lagde til i lista over grensekontrollstasjonar i 
Slovenia:

«1 2 3 4 5 6

Ljubljana Brnik 2600499 A HC(2), NHC(2) O

Dobova 2600699 F HC(2), NHC(2) U, E

Jelsane 2600299 R HC, NHC-NT, 
NHC-T(CH)

O»

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. august 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 72/462/EØF av 12. desember 1972 om 
helseproblemer og dyrehelseproblemer ved import 
av storfe, svin, sau og geit samt ferskt kjøtt eller 
kjøttprodukter fra tredjestater(3) sikrer et høyt nivå 
av vern av dyrehelsen ved å fastsette de allmenne 
hygienekravene for import av visse dyr og produkter fra 
tredjestater.

2) Det er nødvendig å rasjonalisere og ajourføre 
dyrehelsebestemmelsene i forbindelse med internasjonal 
handel med dyr som fastsatt i direktiv 72/462/EØF, 
som følge av at Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) 
har utviklet og vedtatt nye internasjonale standarder, og 
disse standardenes betydning for arbeidet til Verdens 
helseorganisasjon (WTO) og for WTO-avtalen om 
anvendelsen av helse- og plantehelsetiltak.

(1) Uttalelse av 30. mars 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse av 25. februar 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 28. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 

nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

3) I tillegg erstattes kravene til kjøtt og kjøttprodukter 
fastsatt i direktiv 72/462/EØF, av rådsdirektiv 2002/99/EF 
av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler 
for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4). 
Det er derfor nødvendig og hensiktsmessig å fastsette 
lignende, ajourførte dyrehelsebestemmelser om import 
av levende hovdyr til Fellesskapet i dette direktiv.

4) For å verne dyrehelsen bør disse nye bestemmelsene 
utvides til å omfatte andre hovdyr som kan medføre en 
lignende risiko for overføring av sykdommer. De nye 
bestemmelsene bør imidlertid få anvendelse på disse 
dyrene uten at det berører rådsforordning (EF) nr. 338/97 
av 9. desember 1996 om vern av ville dyre- og plantearter 
gjennom kontroll av handelen med dem(5).

5) I henhold til rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 om 
krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien 
og innførsel av slike dyr fra tredjestater(6), er import 
av dyr av hestefamilien til Fellesskapet tillatt bare 
fra tredjestater som er oppført på en liste utarbeidet i 
samsvar med direktiv 72/462/EØF. Bestemmelsene om 
utarbeiding av lister over tredjestater for import av slike 
dyr av hestefamilien, bør innlemmes i direktiv 90/426/
EØF.

(4) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.
(5) EFT L 61 av 3.3.1997, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
(6) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42. Direktivet endret ved forordning (EF)  

nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

RÅDSDIREKTIV 2004/68/EF

av 26. april 2004

om fastsettelse av dyrehelseregler for import til og transitt gjennom Fellesskapet av visse arter 
levende hovdyr, om endring av direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om oppheving av direktiv 

72/462/EØF(*)

2008/EØS/22/13

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 128, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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6) Den vitenskapelige kunnskapen om visse dyrs 
mottakelighet for sykdommer og om undersøkelse av 
disse, endres med jevne mellomrom. Det bør derfor 
fastsettes en framgangsmåte for dette, slik at listen over 
dyrearter og sykdommer de er mottakelige for, raskt kan 
ajourføres som følge av slike endringer.

7) Av hensyn til dyrenes velferd og for å sikre konsekvens i 
Fellesskapets regelverk, bør det i dette direktiv tas hensyn 
til de allmenne kravene i rådsdirektiv 91/628/EØF av 
19. november 1991 om vern av dyr under transport(1), 
særlig når det gjelder vanning og fôring.

8) Av hensyn til vern av dyrehelsen og for å skape konsekvens 
i Fellesskapets regelverk, bør det også tas hensyn til 
rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse 
av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene 
av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(2).

9) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(3).

10) Helsereglene og reglene for offentlig kontroll som gjelder 
for kjøtt og kjøttprodukter i henhold til direktiv 72/462/
EØF, er erstattet av reglene i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om 
fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av 
offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse 
beregnet på konsum(4), som får anvendelse fra 1. januar 
2006. De andre reglene i nevnte direktiv er erstattet av 
direktiv 2002/99/EF, der bestemmelsene får anvendelse 
fra 1. januar 2005, eller vil bli erstattet av bestemmelsene 
i dette direktiv.

11) Direktiv 72/462/EØF bør derfor oppheves når alle 
tekstene som erstatter direktivets bestemmelser, har fått 
anvendelse.

12) For at Fellesskapets regelverk skal være tydelig, er 
det imidlertid nødvendig å oppheve visse vedtak som 
ikke lenger gjelder, og samtidig sørge for at visse 
gjennomføringsregler fortsetter å gjelde til de tiltakene som 
er nødvendige, er vedtatt i henhold til de rammereglene.

13) For å oppnå det grunnleggende målet, nemlig 
å verne dyrehelsen, er det i samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet både nødvendig og 
hensiktsmessig å fastsette regler for import av levende 
hovdyr. Dette direktiv går ikke lenger enn det som er 

(1) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 17. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
806/2003.

(2) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet endret ved direktiv 96/43/EF.
(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(4) EUT L 226 av 25.6.2004, 83.

nødvendig for å nå målene i samsvar med traktatens 
artikkel 5 nr. 3.

14) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 
av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse 
med næringsmiddeltrygghet(5), er det fastsatt nye 
komitéframgangsmåter og ny terminologi. Av hensyn til 
konsekvens i Fellesskapets regelverk, bør det tas hensyn 
til disse framgangsmåtene og denne terminologien i dette 
direktiv.

15) Ved rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om 
fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke 
omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 
fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 
90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg 
og embryoer til Fellesskapet(6), er det fastsatt at vilkår 
for import til Fellesskapet av andre hovdyr enn storfe, 
tamsau, tamgeit, tamsvin og tamme dyr av hestefamilien, 
og at det skal utarbeides en liste over tredjestater som 
medlemsstatene kan importere slike dyr fra, samt hvilke 
krav til dyrehelse som skal oppfylles. Nevnte direktiv bør 
endres slik at det ikke får anvendelse på de dyreartene 
som omfattes av gjeldende rettsakt.

16) Det bør dessuten fastsettes at kravene til undersøkelse 
ved import av levende dyr som omfattes av direktiv 
92/65/EØF, skal ajourføres eller fastsettes ved 
komitéframgangsmåte.

17) Direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF bør derfor 
endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

MÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Mål og virkeområde

I dette direktiv fastsettes krav til dyrehelse ved import til og 
transitt gjennom Fellesskapet av levende hovdyr.

(5) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1642/2003 (EFT L 245, 29.9.2003, s. 4).

(6) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1398/2003 (EUT L 198 av 6.8.2003, s. 3).
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Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «tredjestater»: andre stater enn medlemsstater og de 
territoriene i medlemsstatene som ikke omfattes av 
rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om 
veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 
med sikte på gjennomføring av det indre marked(1) 
og rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om 
veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(2),

b) «godkjent tredjestat»: en tredjestat, eller en del av en 
tredjestat som import til Fellesskapet av levende hovdyr 
av artene oppført i vedlegg I, er tillatt fra i samsvar med 
artikkel 3 nr. 1,

c) «offentlig veterinær»: en veterinær som 
veterinærmyndighetene i en tredjestat har godkjent til å 
utføre helsekontroll av levende dyr og utstede offentlige 
attester,

d) «hovdyr»: dyrene oppført i vedlegg I.

KAPITTEL II

KRAV TIL DYREHELSE VED IMPORT TIL 
FELLESSKAPET AV VISSE LEVENDE HOVDYR

Artikkel 3

Godkjente tredjestater

1. Import til og transitt gjennom Fellesskapet av levende 
hovdyr skal bare tillates fra tredjestater som er oppført på en 
liste eller flere lister som skal utarbeides eller endres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

Idet det tas hensyn til helsesituasjonen og garantiene fra 
tredjestaten for dyrene oppført i vedlegg I, kan det etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, vedtas at tillatelsen 
fastsatt i første ledd, skal gjelde for hele territoriet til en 
godkjent tredjestat eller bare for en del av dennes territorium.

I den forbindelse og på grunnlag av de relevante internasjonale 
standardene, skal det tas hensyn til hvordan den godkjente 
tredjestaten anvender og gjennomfører disse standardene, 
særlig prinsippet om regionalisering på sitt eget territorium og 
i forhold til helsekravene ved import fra andre tredjestater og 
fra Fellesskapet.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet endret ved forordning (EF)  
nr. 806/2003.

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/33/EF (EFT L 315 av 19.11.2002, s. 14).

2. Tillatelsen til import til eller transitt gjennom Fellesskapet 
av levende hovdyr som fastsatt i nr. 1, og de særlige kravene til 
dyrehelse fastsatt i artikkel 6 nr. 3, kan midlertidig oppheves 
eller kalles tilbake etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 
nr. 2, dersom dyrehelsesituasjonen i den godkjente tredjestaten 
berettiger slik midlertidig oppheving eller tilbakekalling.

Artikkel 4

Utarbeiding av lister over godkjente tredjestater

Når listene over godkjente tredjestater utarbeides eller endres, 
skal det særlig tas hensyn til:

a) helsetilstanden for bestanden, andre husdyr og viltlevende 
dyrebestander i tredjestaten, særlig når det gjelder eksotiske 
dyresykdommer og sider ved de generelle helse- og 
miljøforholdene i tredjestaten som kan utgjøre en risiko for 
helsen og miljøet i Fellesskapet,

b) tredjestatens lovgivning om dyrs helse og velferd,

c) hvordan vedkommende veterinærmyndighet og dennes 
kontrollmyndighet er organisert, hvilken myndighet de har, 
det tilsynet de er underlagt og hvilke midler de har til sin 
rådighet, herunder personale og laboratoriekapasitet, for å 
kunne anvende den nasjonale lovgivningen på en effektiv 
måte,

d) hvilke garantier vedkommende veterinærmyndighet 
i tredjestaten kan gi når det gjelder å overholde de 
gjeldende relevante kravene til dyrehelse i Fellesskapet, 
eller anvendelsen av likeverdige krav,

e) om hvorvidt tredjestaten er medlem av OIE og hvor 
ofte og raskt tredjestaten leverer opplysninger om 
infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer hos 
dyr på sitt territorium, særlig når det gjelder sykdommene 
oppført på listen utarbeidet av OIE,

f) de garantiene som tredjestaten gir for å underrette 
Kommisjonen og medlemsstatene direkte:

i) innen 24 timer om bekreftet forekomst av en av 
sykdommene oppført i vedlegg II, og om endringer 
i vaksinasjonspolitikken i forbindelse med slike 
sykdommer,

ii) innenfor et rimelig tidsrom om eventuelle foreslåtte 
endringer i de nasjonale helsereglene for levende 
hovdyr, særlig når det gjelder import,

iii) regelmessig om dyrehelsetilstanden på sitt territorium,

g) erfaringer fra tidligere import av levende dyr fra tredjestaten 
og resultatene av eventuelle importkontroller som er 
gjennomført,

h) resultatene av inspeksjoner i Fellesskapet og/eller revisjoner 
i tredjestaten, særlig resultatene av vurderingen utført av 
vedkommende myndigheter, eller dersom Kommisjonen ber 
om det, rapporten framlagt av vedkommende myndigheter 
om de inspeksjonene de har utført,
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i) gjeldende regler for forebygging og bekjempelse av 
infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer 
hos dyr i tredjestaten og gjennomføringen av disse, 
herunder regler for import fra andre tredjestater.

Artikkel 5

Kommisjonens offentliggjøring av listene over godkjente 
tredjestater

Kommisjonen skal sørge for at ajourførte versjoner av alle 
lister som er utarbeidet eller endret i samsvar med artikkel 3 
nr. 1, gjøres tilgjengelig for offentligheten. Disse listene kan 
kombineres med andre lister som er utarbeidet for å verne 
dyrehelsen og folkehelsen, og kan også omfatte modeller for 
helsesertifikater.

Artikkel 6

Særlige krav til dyrehelse ved import til og transitt 
gjennom Fellesskapet av levende hovdyr fra godkjente 

tredjestater

1. Særlige krav til dyrehelse ved import til og transitt 
gjennom Fellesskapet av levende hovdyr fra godkjente 
tredjestater, skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2.

De kan ta hensyn til følgende:

a) den aktuelle dyrearten,

b) dyrenes alder og kjønn,

c) dyrenes planlagte bestemmelsessted eller bruksformål,

d) de tiltakene som skal gjennomføres etter at dyrene er 
importert til Fellesskapet,

e) eventuelle særlige bestemmelser som får anvendelse ved 
handel innenfor Fellesskapet.

2. De særlige kravene til dyrehelse som er fastsatt i nr. 1, 
skal bygge på Fellesskapets regelverk for de sykdommene som 
dyrene er mottakelige for.

3. Dersom Fellesskapet formelt kan anerkjenne at de 
offentlige helsegarantiene som gis av den berørte tredjestaten, 
er likeverdige, kan imidlertid de særlige kravene til dyrehelse 
bygge på disse garantiene.

Artikkel 7

Garantier fra den godkjente tredjestaten ved import til 
Fellesskapet av levende hovdyr

Import til Fellesskapet av levende hovdyr skal tillates bare 
dersom den godkjente tredjestaten gir følgende garantier:

a) dyrene skal komme fra et sykdomsfritt territorium, i 
samsvar med de grunnleggende generelle kriteriene 

oppført i vedlegg II, der det er forbudt å innføre dyr som er 
vaksinert mot sykdommene i nevnte vedlegg, 

b) dyrene skal oppfylle de særlige kravene til dyrehelse 
fastsatt i artikkel 6,

c) før den dagen dyrene lastes for transport til Fellesskapet, 
skal de ha oppholdt seg på territoriet til den godkjente 
tredjestaten i et tidsrom som skal fastsettes i de særlige 
kravene til dyrehelse nevnt i artikkel 6,

d) før transporten til Fellesskapet skal dyrene være undersøkt 
av en offentlig veterinær for å sikre at de er friske, og 
at transportvilkårene fastsatt i direktiv 91/628/EØF er 
oppfylt, særlig når det gjelder vanning og fôring,

e) dyrene skal ledsages av en veterinærattest som oppfyller 
kravene i artikkel 11, og en modell for en veterinærattest 
som er utarbeidet etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 
nr. 2. Det kan etter samme framgangsmåte vedtas 
bestemmelser om bruk av elektroniske dokumenter,

f) ved ankomst til Fellesskapet skal dyrene kontrolleres ved 
en avtalt grensekontrollstasjon i samsvar med artikkel 4 i 
direktiv 91/496/EØF.

Artikkel 8

Unntak fra de garantiene som godkjente tredjestater  
skal gi

Som unntak fra artikkel 6 og 7, kan det etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, fastsettes særlige bestemmelser, 
herunder modeller for veterinærattester, for import eller transitt 
av levende hovdyr fra tredjestater som er godkjent i henhold til 
artikkel 3 nr. 1, dersom disse dyrene:

a) midlertidig er beregnet utelukkende på beiting eller arbeid 
i nærheten av Fellesskapets grenser,

b) importeres i forbindelse med sportsarrangementer, 
sirkusforestillinger, oppvisninger og utstillinger, men ikke 
selv er gjenstand for kommersielle transaksjoner,

c) er beregnet på en zoologiske hage, en fornøyelsespark 
eller et forsøkslaboratorium, eller som definert i artikkel 
2 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF, på et godkjent organ, et 
godkjent institutt eller en godkjent stasjon,

d) utelukkende er i transitt gjennom Fellesskapets territorium 
via godkjente grensekontrollstasjoner i Fellesskapet med 
godkjenning fra og under tilsyn av tollvesenet og offentlig 
veterinær, uten at det foretas andre stopp i Fellesskapet enn 
det som er nødvendig av hensyn til dyrenes velferd,
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e) følger eierne som kjæledyr,

 eller

f) framvises ved en godkjent grensekontrollstasjon i 
Fellesskapet:

innen 30 dager etter at de har forlatt Fellesskapet, i – 
forbindelse med ett av formålene nevnt i bokstav a), 
b) og e),

 eller

dersom de har vært i transitt i en tredjestat,– 

 eller

g) tilhører arter som er truet av utryddelse.

Artikkel 9

Unntak fra artikkel 7 bokstav a) når det gjelder import 
eller transitt fra godkjente tredjestater der sykdommer 
oppført i vedlegg II forekommer, og/eller vaksinasjoner 

utføres

Som unntak fra artikkel 7 bokstav a) og etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, kan det fastsettes vilkår for import 
til eller transitt gjennom Fellesskapet av levende hovdyr fra 
en godkjent tredjestat der visse sykdommer oppført i vedlegg 
II forekommer, og/eller vaksinasjoner mot disse sykdommene 
utføres.

Disse unntakene fastsettes for hvert enkelt land.

Artikkel 10

Unntak fra artikkel 7 bokstav a) når det gjelder import 
eller transitt fra godkjente tredjestater der import eller 

transitt er midlertidig stanset eller forbudt

Som unntak fra artikkel 7 bokstav a) og etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, kan det fastsettes et bestemt tidsrom 
for når import eller transitt av levende hovdyr fra en godkjent 
tredjestat kan gjenopptas etter midlertidig stans av eller forbud 
mot import eller transitt som følge av en endret helsesituasjon, 
samt eventuelle andre vilkår som skal oppfylles når importen/
transitten gjenopptas.

Når det besluttes at importen eller transitten av slike dyr kan 
gjenopptas, skal det tas hensyn til:

internasjonale standarder,– 

om et utbrudd eller flere epizootiologisk innbyrdes – 
tilknyttede utbrudd av en av sykdommene oppført i 
vedlegg II, forekommer innenfor et geografisk begrenset 
område i en godkjent tredjestat eller region,

om det lykkes å bekjempe utbruddet eller utbruddene – 
innenfor et begrenset tidsrom.

Artikkel 11

Veterinærattester

1. Det skal framlegges en veterinærattest som oppfyller 
kravene fastsatt i vedlegg III, sammen med hver dyreforsendelse 
ved import til eller transitt gjennom Fellesskapet.

2. Veterinærattesten skal bekrefte at kravene i dette direktiv 
og i annet fellesskapsregelverk på området dyrehelse, eller 
eventuelt i samsvar med artikkel 6 nr. 3, at bestemmelser som 
er likeverdige med disse kravene, er oppfylt.

3. Veterinærattesten kan inneholde erklæringer som kreves i 
henhold til annet fellesskapsregelverk for folkehelse, dyrehelse 
og dyrevelferd.

4. Bruken av veterinærattesten fastsatt i nr. 1, kan midlertidig 
oppheves eller kalles tilbake etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 14 nr. 2, når dyrehelsesituasjonen i den godkjente 
tredjestaten berettiger slik oppheving eller tilbakekalling.

Artikkel 12

Inspeksjoner og revisjoner i tredjestater

1. Sakkyndige fra Kommisjonen kan foreta inspeksjoner 
og/eller revisjoner i tredjestater med henblikk på å kontrollere 
at Fellesskapets dyrehelseregler eller likeverdige regler 
overholdes.

De sakkyndige fra Kommisjonen kan ledsages av sakkyndige 
fra medlemsstatene som er godkjent av Kommisjonen til å 
foreta slike inspeksjoner og/eller revisjoner.

2. Inspeksjonene og/eller revisjonene fastsatt i nr. 1, skal 
foretas på vegne av Fellesskapet, og Kommisjonen skal dekke 
de kostnadene som påløper.

3. Framgangsmåten for å foreta inspeksjonene og/eller 
revisjonene i tredjestater slik det er fastsatt i nr. 1, kan fastsettes 
eller endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

4. Dersom det oppdages en alvorlig risiko for dyrehelsen 
under en inspeksjon og/eller en revisjon som fastsatt i nr. 1, selv 
om den ikke er direkte knyttet til bakgrunnen for inspeksjonen/
revisjonen, skal Kommisjonen umiddelbart treffe de tiltak som 
er nødvendige for å verne dyrehelsen, som fastsatt i artikkel 18 
i direktiv 91/496/EØF, herunder midlertidig oppheving eller 
tilbakekalling av godkjenningen fastsatt i artikkel 3 nr. 1.

Artikkel 13

Tildeling av myndighet

1. Følgende kan fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2:

a) nærmere regler for gjennomføringen av dette direktiv,
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b) regler for dyrenes opprinnelse,

c) kriteriene for klassifisering av godkjente tredjestater eller 
regioner i disse med hensyn til dyresykdommer,

d) bestemmelser om bruken av elektroniske dokumenter i 
forbindelse med modeller for veterinærattester som fastsatt 
i artikkel 7 bokstav e),

e) modeller for veterinærattester som fastsatt i artikkel 11 nr. 
1.

2. Vedleggene til dette direktiv kan endres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2 for å ta særlig 
hensyn til:

a) vitenskapelige uttalelser og kunnskap, særlig i forbindelse 
med nye risikovurderinger,

b) teknisk utvikling og/eller endringer i internasjonale 
standarder,

c) fastsettelse av sikkerhetsmål for dyrs helse.

Artikkel 14

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i 
forordning (EF) nr. 178/2002.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være 15 dager.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 15

Endring av direktiv 90/426/EØF

I direktiv 90/426/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 12 skal lyde:

 «Artikkel 12

 1. Import til Fellesskapet av dyr av hestefamilien skal 
bare tillates fra tredjestater som er oppført på en liste 
eller flere lister som skal utarbeides eller endres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.

 Idet det tas hensyn til helsesituasjonen og garantiene 
fra tredjestaten for dyr av hestefamilien, kan det etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, vedtas at 
tillatelsen fastsatt i første ledd, skal gjelde for hele 
territoriet til en godkjent tredjestat eller bare for en del av 
dennes territorium.

 I den forbindelse og på grunnlag av de relevante 
internasjonale standardene, skal det tas hensyn til hvordan 

tredjestaten anvender og gjennomfører disse standardene, 
særlig prinsippet om regionalisering, på sitt eget territorium 
og i forhold til hygienekravene ved import fra andre 
tredjestater og fra Fellesskapet.

 2. Når listene fastsatt i nr. 1 utarbeides eller endres, skal 
det særlig tas hensyn til:

a) helsetilstanden for dyrene av hestefamilien, andre 
husdyr og viltlevende dyrebestander i tredjestaten, 
særlig når det gjelder eksotiske dyresykdommer og 
sider ved de generelle helse- og miljøforholdene i 
tredjestaten som kan utgjøre en risiko for helsen og 
miljøet i Fellesskapet,

b) tredjestatens lovgivning om dyrs helse og velferd,

c) hvordan vedkommende veterinærmyndighet og dennes 
kontrollmyndighet er organisert, hvilken myndighet 
de har, det tilsynet de er underlagt og hvilke midler 
de har til sin rådighet, herunder personale og 
laboratoriekapasitet, for å kunne anvende den nasjonale 
lovgivningen på en effektiv måte,

d) hvilke garantier vedkommende veterinærmyndighet 
i tredjestaten kan gi når det gjelder å overholde de 
gjeldende relevante kravene til dyrehelse i Fellesskapet, 
eller anvendelsen av likeverdige krav,

e) om hvorvidt tredjestaten er medlem av Verdens 
dyrehelseorganisasjon(OIE) og hvor ofte og 
hvor raskt tredjestaten leverer opplysninger om 
infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer 
hos dyr av hestefamilien på sitt territorium, særlig når 
det gjelder sykdommene oppført på listen utarbeidet av 
OIE og i vedlegg A til dette direktiv,

f) de garantiene som tredjestaten gir, for å underrette 
Kommisjonen og medlemsstatene direkte:

i) innen 24 timer om bekreftet forekomst av 
infeksjonssykdommer hos dyr av hestefamilien 
oppført i vedlegg A, og om endringer i 
vaksinasjonspolitikken i forbindelse med slike 
sykdommer,

ii) innenfor et rimelig tidsrom om eventuelle foreslåtte 
endringer i de nasjonale helsereglene for dyr av 
hestefamilien, særlig når det gjelder import av dyr 
av hestefamilien,

iii) regelmessig om dyrehelsetilstanden på sitt 
territorium når det gjelder dyr av hestefamilien,

g) erfaringer fra tidligere import av levende dyr av 
hestefamilien fra tredjestaten og resultatene av 
eventuelle importkontroller som er gjennomført,
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h) resultatene av inspeksjoner i Fellesskapet og/
eller revisjoner i tredjestaten, særlig resultatene av 
vurderingen utført av vedkommende myndigheter, eller 
dersom Kommisjonen ber om det, rapporten framlagt 
av vedkommende myndigheter om de inspeksjonene 
de har utført,

i) gjeldende regler for forebygging og bekjempelse av 
infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer 
hos dyr i tredjestaten og gjennomføringen av disse, 
herunder regler for import av dyr av hestefamilien fra 
andre tredjestater.

 3. Kommisjonen skal sørge for at ajourførte versjoner 
av alle lister som er utarbeidet eller endret i samsvar med 
nr. 1, gjøres tilgjengelig for offentligheten.

 Disse listene kan kombineres med andre lister som er 
utarbeidet for å verne dyrehelsen og folkehelsen, og kan 
også omfatte modeller for helsesertifikater.

 4. Det skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
24 nr. 2, fastsettes særlige importvilkår for hver 
tredjestat eller gruppe tredjestater, idet det tas hensyn til 
dyrehelsesituasjonen for dyr av hestefamilien i den eller de 
berørte tredjestatene.

 5. Det kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 2, vedtas nærmere regler for gjennomføringen av denne 
artikkel og kriterier for å oppføre tredjestater eller deler av 
tredjestater på listene fastsatt i nr. 1.»

2. I artikkel 19 skal nytt punkt iv) lyde:

«iv) kan utpeke et referanselaboratorium for Fellesskapet for 
én eller flere av sykdommene hos dyr av hestefamilien 
oppført i vedlegg A, og skal fastsette funksjoner, oppgaver 
og framgangsmåter for samarbeid med laboratorier som 
er ansvarlige for diagnostisering av infeksjonssykdommer 
hos dyr av hestefamilien i medlemsstatene.»

Artikkel 16

Endring av direktiv 92/65/EØF

I direktiv 92/65/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 erstattes første ledd med følgende ledd:

 «I dette direktiv fastsettes krav til dyrehelse ved handel 
innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som 
ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 
fellesskapsreglene nevnt i vedlegg F, og ved import av 
nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet.»

2. I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

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

«e)  ledsages av et sertifikat som svarer til modellen i 
vedlegg E del 1, med følgende erklæring:

Erklæring

Undertegnede (offentlig veterinær) attesterer at drøvtyggeren/drøvtyggerne(1)/svinet/svinene(1) som ikke 
omfattes av direktiv 64/432/EØF,

tilhører arten i)  ................................................................................................................................,

ved undersøkelse ikke viste noen kliniske tegn på sykdommer som dyret/dyrene(ii) 1) er 
mottakelig for,

kommer fra en besetning(iii) 1) som er offisielt fri for tuberkulose(1)/offisielt fri for eller fri for 
brucellose(1)/en driftsenhet(1) som ikke omfattes av restriksjoner med hensyn til svinepest, 
eller fra en driftsenhet der dyret/dyrene(1) har gjennomgått prøven(e) fastsatt i artikkel 6 
nr. 2 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF, med negativt resultat.

_______________ 
(1) Stryk det som ikke passer.»

b) i A nr. 1 oppheves bokstav f),

c) i A nr. 2 skal bokstav b) lyde:

«b) dersom de ikke kommer fra en besetning som 

oppfyller vilkårene fastsatt i bokstav a), komme 

fra en driftsenhet der det ikke er registrert tilfeller 

av brucellose eller tuberkulose de siste 42 dagene 

før innlasting av dyrene, og der drøvtyggerne i 

løpet av de siste 30 dagene før avsendelse har 

gjennomgått, med negativt resultat, en prøve for 

brucellose og tuberkulose.»

d) i A nr. 3 oppheves bokstav e), f) og g),
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e) i A skal nytt nummer lyde:

«4. Kravene til prøver nevnt i denne artikkel og 
kriteriene for prøvene kan fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 26. Disse 
vedtakene skal ta hensyn til drøvtyggere som 
oppdrettes i Fellesskapets arktiske områder.

 I påvente av at vedtakene fastsatt i forrige ledd 
skal gjøres, får de nasjonale reglene fortsatt 
anvendelse.»

3. I artikkel 17 gjøres følgende endringer:

 a) i nr. 3 skal bokstav a) og b) lyde:

«a) en liste over tredjestater eller deler av tredjestater 
som kan gi medlemsstatene og Kommisjonen 
garantier som er likeverdige dem som er fastsatt 
i kapittel II i forbindelse med dyr, sæd, egg og 
embryoer,

 og

med forbehold for kommisjonsvedtak 94/63/EF b) 
av 31. januar 1994 om opprettelse av en foreløpig 
liste over tredjestater som medlemsstatene  
tillater import fra av sæd, egg og embryoer 
fra sau, geit og hest samt egg og embryoer 
fra svin(*), en liste over de sædstasjonene og 
oppsamlingssentralene som tredjestatene kan gi 
garantiene fastsatt i artikkel 11, for. 

 Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om 
alle foreslåtte endringer av listene over stasjoner og 
sentraler, og medlemsstatene har ti arbeidsdager fra 
den datoen de mottok de foreslåtte endringene, til å 
oversende skriftlige merknader til Kommisjonen.

 Dersom det ikke er kommet skriftlige merknader 
fra medlemsstatene i løpet av tidsrommet på ti 
arbeidsdager, anses de foreslåtte endringene som 
godtatt av medlemsstatene og import skal tillates i 
samsvar med de endrede listene, når Kommisjonen 
underretter vedkommende myndigheter i de berørte 
medlemsstatene og den berørte tredjestaten om at 
endringene er offentliggjort på Kommisjonens 
nettsted.

 Dersom det kommer en skriftlig merknad fra minst én 
medlemsstat i løpet av tidsrommet på ti arbeidsdager, 
skal Kommisjonen underrette medlemsstatene og Den 
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 
på neste møte med henblikk på å gjøre et vedtak etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 26 annet ledd.

 _______________ 
(*)  EFT L 28 av 2.2.1994, s. 47. Vedtaket sist endret 

ved vedtak 2004/211/EF.»

4. I artikkel 23 utgår ordene «fra artikkel 6 punkt A nr. 1 
bokstav e) og», 

5. Artikkel 26 skal lyde:

 «Artikkel 26

 1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved 
artikkel 58 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 178/2002(*).

 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

 Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF(**) skal være tre måneder.

 3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
 _______________ 

(*) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(**) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.»

6. Vedlegg IV til dette direktiv tilføyes som nytt vedlegg F.

KAPITTEL III

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 17

Overgangstiltak

Det kan fastsettes overgangstiltak etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 18

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 20. november 2005 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 internrettslige bestemmelser som de vedtar 
på det området dette direktiv omhandler, sammen med en 
sammenligningstabell mellom dette direktiv og de vedtatte 
internrettslige bestemmelsene.
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Artikkel 19

Oppheving av direktiv 72/462/EØF

Direktiv 72/462/EØF skal oppheves med virkning fra den 
datoen forordning (EF) nr. 854/2004 får anvendelse.

Artikkel 20

De gjennomføringsreglene som er fastsatt i samsvar med 
vedtakene som er gjort for import av levende dyr, kjøtt og 
kjøttprodukter i henhold til direktiv 72/462/EØF, som oppført 
i vedlegg V til dette direktiv, gjelder inntil de erstattes av tiltak 
som treffes innenfor de nye rammereglene.

Artikkel 21

Ikrafttredelse og anvendelse

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

Artikkel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 26. april 2004.

 For Rådet

 J. WALSH

 Formann
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VEDLEGG I

Dyrearter nevnt i artikkel 1

Takson

Orden Familie Slekt/art

Artiodactyla

Antilocapridae Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., 
Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., 
Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (herunder Bibos, 
Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus 
ssp. (herunder Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., 
Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus 
ssp. (herunder Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella 
ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., 
Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. 
(herunder Nemorhaedus og Capricornis), Neotragus 
ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., 
Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., 
Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx 
ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., 
Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra 
ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., 
Tragelaphus ssp. (herunder Boocerus).

Camelidae Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., 
Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., 
Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., 
Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., 
Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer 
ssp.

Giraffidae Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hippopotamidae Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

Moschidae Moschus ssp.

Suidae
Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., 
Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Tragulidae Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Perissodactyla
Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., 
Rhinoceros ssp.

Tapiridae Tapirus ssp.

Proboscidae Elephantidae Elephas ssp., Loxodonta ssp.
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VEDLEGG II

Sykdommene nevnt i artikkel 4 bokstav f) i) og de grunnleggende generelle kriteriene som må oppfylles for at et 
territorium skal anses som sykdomsfritt i samsvar med artikkel 7 bokstav a)

Sykdom Vilkår Dyr

Munn- og klovsyke Ingen sykdomsutbrudd, ingen tegn til virusinfeksjon(*) og 
ingen vaksinasjon i løpet av de siste tolv månedene

Alle arter

Vesikulær stomatitt Ingen sykdomstilfeller i løpet av de siste seks månedene Alle arter

Smittsomt blæreutslett 
hos gris

Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i løpet av de siste 
24 månedene

Arter av Suidae-familien

Kvegpest Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i løpet av de siste 
12 månedene

Alle arter

Småfepest Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i løpet av de siste 
12 månedene

Arter av slektene Ovis 
og Capra

Ondartet lungesyke hos 
storfe

Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i løpet av de siste 
12 månedene

Arter av slekten Bos

Lumpy skin disease Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i løpet av de siste 
36 månedene

Arter av slektene Bos, 
Bison og Bubalus

Rift Valley Fever Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i løpet av de siste 
12 månedene

Alle andre arter enn 
Suidae-familien

Bluetongue Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i løpet av de siste 
12 månedene med egnet kontroll av Culicoides-populasjonen

Alle andre arter enn 
Suidae-familien

Saue- og geitekopper Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i løpet av de siste 
12 månedene

Arter av slektene Ovis 
og Capra

Afrikansk svinepest Ingen sykdomstilfeller i løpet av de siste tolv månedene Arter av Suidae-familien

Klassisk svinepest Ingen sykdomstilfeller og ingen vaksinasjon i løpet av de siste 
12 månedene

Arter av Suidae-familien

(*)   I samsvar med kapittel 2.1.1 i OIE-håndboken.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/110 24.4.2008

VEDLEGG III

Krav til veterinærattester som nevnt i artikkel 11

1. Representanten for vedkommende avsendermyndighet som utsteder en veterinærattest som skal ledsage en 
dyreforsendelse, skal undertegne attesten og sørge for at den er påført et offisielt stempel. Dette kravet gjelder for 
alle arkene i attesten dersom den består av mer enn ett ark.

2. Veterinærattestene skal utarbeides på det eller de offisielle språkene i mottakerstaten og i den medlemsstaten der 
grensekontrollen skjer, eller ledsages av en attestert oversettelse til det eller de aktuelle språkene. En medlemsstat 
kan imidlertid samtykke i at det brukes et annet offisielt fellesskapsspråk enn sitt eget.

3. Den originale veterinærattesten skal ledsage forsendelsene ved innførsel til Fellesskapet.

4. Veterinærattestene skal bestå av:

a) ett enkelt ark,

 eller

b) to eller flere sider som utgjør en del av et enkelt og udelelig ark,

 eller

c) en serie sider som er nummerert slik at det framgår at hver side utgjør en bestemt side i en bestemt serie (for 
eksempel «side 2 av 4 sider»).

5. Veterinærattestene skal ha et entydig identifikasjonsnummer. Dersom veterinærattesten består av en serie sider, skal 
hver side være påført et unikt identifikasjonsnummer.

6. Veterinærattesten skal utstedes mens forsendelsen som den gjelder, fortsatt er under kontroll hos vedkommende 
myndighet i avsenderstaten.
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VEDLEGG IV

«VEDLEGG F

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

Rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med dypfryst sæd fra storfe 
innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd.

Rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer fra storfe innenfor 
Fellesskapet og innførsel av slike embryoer fra tredjestater.

Rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og innførsel 
av slike dyr fra tredjestater.

Rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor 
Fellesskapet og innførsel av rånesæd.

Rådsdirektiv 90/539/EØF av 15. oktober 1990 om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor 
Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg fra tredjestater.

Rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter.

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

Rådsdirektiv 2004/68/EF av 26. april 2004 om fastsettelse av dyrehelseregler for import til og transitt gjennom 
Fellesskapet av visse arter levende hovdyr, om endring av direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om oppheving av 
direktiv 72/462/EØF.»
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VEDLEGG V

Liste over vedtak

2003/56/EF: Kommisjonsvedtak av 24. januar 2003 om helsesertifikater ved import av levende dyr og animalske 
produkter fra New Zealand (EFT L 22 av 25.1.2003, s. 38).

2002/987/EF: Kommisjonsvedtak av 13. desember 2002 om listen over virksomheter på Falklandsøyene som er 
godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 344 av 19.12.2002, s. 39).

2002/477/EF: Kommisjonsvedtak av 20. juni 2002 om fastsettelse av hygienekrav for ferskt kjøtt og ferskt fjørfekjøtt 
importert fra tredjestater, og om endring av vedtak 94/984/EF (EFT L 164, 22.6.2002, s. 39).

2001/600/EF: Kommisjonsvedtak av 17. juli 2001 om vernetiltak ved import fra Bulgaria av visse dyr som følge av 
utbrudd av Blue Tongue, om oppheving av vedtak 1999/542/EF, om endring av vedtak 98/372/EF om krav til dyrehelse 
og utstedelse av veterinærattest ved import av levende storfe og svin fra visse europeiske stater, for å ta hensyn til visse 
aspekter når det gjelder Bulgaria, og om endring av vedtak 97/232/EF om utarbeiding av listen over

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av sau og geit (EFT L 210 av 3.8.2001, s. 51).

2000/159/EF: Kommisjonsvedtak av 8. februar 2000 om midlertidig godkjenning av tredjestaters planer for restmengder 
i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF (EFT L 51 av 24.2.2000, s. 30).

98/8/EF: Kommisjonsvedtak av 16. desember 1997 om listen over virksomheter i Den føderale republikk Jugoslavia 
som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 2 av 6.1.1998, s. 12).

97/222/EF: Kommisjonsvedtak av 28. februar 1997 om utarbeiding av listen over tredjestater som medlemsstatene 
tillater import fra av kjøttprodukter (EFT L 89 av 4.4.1997, s. 39).

97/221/EF: Kommisjonsvedtak av 28. februar 1997 om krav til dyrehelse og modeller for helsesertifikater som kreves 
ved import av kjøttprodukter fra tredjestater, og om oppheving av vedtak 91/449/EØF (EFT L 89 av 4.4.1997, s. 32).

95/427/EF: Kommisjonsvedtak av 16. oktober 1995 om lista over verksemder i Republikken Namibia som er godkjende 
for import av kjøtprodukt til Fellesskapet (EFT L 254 av 24.10.1995, s. 28).

95/45/EF: Kommisjonsvedtak av 20. februar 1995 om lista over verksemder i den tidlegare jugoslaviske republikken 
Makedonia som er godkjende for import av ferskt kjøt til Fellesskapet (EFT L 51 av 8.3.1995, s. 13).

94/465/EF: Kommisjonsvedtak av 12. juli 1994 om listen over virksomheter i Botswana som er godkjent for import av 
kjøttprodukter til Fellesskapet (EFT L 190 av 26.7.1994, s. 25).

94/40/EF: Kommisjonsvedtak av 25. januar 1994 om listen over virksomheter i Zimbabwe som er godkjent for import 
av kjøttprodukter til Fellesskapet (EFT L 22 av 27.1.1994, s. 50).

93/158/EØF: Rådsbeslutning av 26. oktober 1992 om inngåelse av en avtale i form av brevveksling mellom Det 
europeiske økonomiske fellesskap og De forente stater om anvendelsen av Fellesskapets tredjestatsdirektiv (rådsdirektiv 
72/462/EØF) og tilsvarende krav i forskrifter i De forente stater med hensyn til handel med ferskt storfe- og svinekjøtt 
(EFT L 68 av 19.3.1993, s. 1).

93/26/EØF: Kommisjonsvedtak av 11. desember 1992 om listen over virksomheter i Republikken Kroatia som er 
godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 16 av 25.1.1993, s. 24).

90/432/EØF: Kommisjonsvedtak av 30. juli 1990 om listen over virksomheter i Namibia som er godkjent for import 
av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 223 av 18.8.1990, s. 19)

90/13/EØF: Kommisjonsvedtak av 20. desember 1989 om framgangsmåten som skal følges ved endringer eller 
tilføyelser på listene over de bedrifter i tredjestater som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 8 
av 11.1.1990, s. 70).

87/431/EØF: Kommisjonsvedtak av 28. juli 1987 om listen over virksomheter i Kongeriket Swaziland som er godkjent 
for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 228 av 15.8.1987, s. 53).
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87/424/EØF: Kommisjonsvedtak av 14. juli 1987 om listen over virksomheter i De forente stater Mexico som er 
godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 228 av 15.8.1987, s. 43).

87/258/EØF: Kommisjonsvedtak av 28. april 1987 om listen over virksomheter i Canada som er godkjent for import 
av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 121 av 9.5.1987, s. 50).

87/257/EØF: Kommisjonsvedtak av 28. april 1987 om listen over virksomheter i De forente stater som er godkjent for 
import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 121 av 9.5.1987, s. 46).

87/124/EØF: Kommisjonsvedtak av 19. januar 1987 om listen over virksomheter i Chile som er godkjent for import 
av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 51 av 20.2.1987, s. 41).

86/474/EØF: Kommisjonsvedtak av 11. september 1986 om gjennomføring av kontroll på stedet ved import av storfe 
og svin og ferskt kjøtt fra tredjestater (EFT L 279 av 30.9.1986, s. 55).

86/65/EØF: Kommisjonsvedtak av 13. februar 1986 om listen over virksomheter i Marokko som er godkjent for import 
av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 72 av 15.3.1986, s. 40).

85/539/EØF: Kommisjonsvedtak av 29. november 1985 om listen over virksomheter på Grønland som er godkjent for 
import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 334 av 12.12.1985, s. 25).

84/24/EØF: Kommisjonsvedtak av 23. desember 1983 om listen over virksomheter i Island som er godkjent for import 
av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 20 av 25.1.1984, s. 21).

83/423/EØF: Kommisjonsvedtak av 29. juli 1983 om listen over virksomheter i Republikken Paraguay som er godkjent 
for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 238 av 27.8.1983, s. 39).

83/402/EØF: Kommisjonsvedtak av 29. juli 1983 om listen over virksomheter i New Zealand som er godkjent for 
import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 233 av 24.8.1983, s. 24).

83/384/EØF: Kommisjonsvedtak av 29. juli 1983 om listen over virksomheter i Australia som er godkjent for import 
av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 222 av 13.8.1983, s. 36).

83/243/EØF: Kommisjonsvedtak av 10. mai 1983 om listen over virksomheter i Republikken Botswana som er 
godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 129 av 19.5.1983, s. 70).

83/218/EØF: Kommisjonsvedtak av 22. april 1983 om listen over virksomheter i Den sosialistiske republikk Romania 
som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 121 av 7.5.1983, s. 23).

82/923/EØF: Kommisjonsvedtak av 17. desember 1982 om virksomheter i Republikken Guatemala som medlemsstatene 
kan tillate import av ferskt kjøtt fra (EFT L 381 av 31.12.1982, s. 40).

82/913/EØF: Kommisjonsvedtak av 16. desember 1982 om listen over virksomheter i Republikken Sør-Afrika og i 
Namibia som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 381 av 31.12.1982, s. 28).

82/735/EØF: Rådsvedtak av 18. oktober 1982 om listen over virksomheter i Folkerepublikken Bulgaria som er 
godkjent for eksport av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 311 av 8.11.1982, s. 16).

82/734/EØF: Rådsvedtak av 18. oktober 1982 om listen over virksomheter i Det sveitsiske edsforbundet som er 
godkjent for eksport av ferskt kjøtt til Fellesskapet (EFT L 311 av 8.11.1982, s. 13).

81/713/EØF: Kommisjonsvedtak av 28. juli 1981 om listen over virksomheter i Forbundsrepublikken Brasil som er 
godkjent for import av ferskt kjøtt av storfe og enhovede husdyr til Fellesskapet (EFT L 257 av 10.9.1981, s. 28).

81/92/EØF: Kommisjonsvedtak av 30. januar 1981 om listen over virksomheter i Republikken Uruguay som er 
godkjent for import av ferskt kjøtt av storfe, sau og enhovede husdyr til Fellesskapet (EFT L 58 av 5.3.1981, s. 43).
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81/91/EØF: Kommisjonsvedtak av 30. januar 1981 om listen over virksomheter i Republikken Argentina som er 
godkjent for import av ferskt kjøtt av storfe, sau og enhovede husdyr til Fellesskapet (EFT L 58 av 5.3.1981, s. 39).

79/542/EØF: Rådsvedtak av 21. desember 1976 om opprettelse av en liste over tredjestater eller deler av tredjestater 
og om krav til dyrehelse og hygiene samt utstedelse av veterinærattest ved import til Fellesskapet av visse levende dyr 
og ferskt kjøtt fra disse (EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15).

78/685/EØF: Kommisjonsvedtak av 26. juli 1978 om opprettelse av en liste over epizootiske sykdommer i samsvar 
med direktiv 72/462/EØF (EFT L 227 av 18.8.1978, s. 32).
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/118/EØF av 17. desember 
1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved 
handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet 
av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i særlige 
fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i direktiv 89/662/
EØF og, med hensyn til sykdomsframkallende smittestoffer, 
i direktiv 90/425/EØF(1), sist endret ved kommisjonsvedtak 
2003/42/EF(2), særlig artikkel 15 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 92/118/EØF fastsettes fellesskapsregler om 
krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av 
produkter av animalsk opprinnelse.

2) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 
av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske 
biprodukter som ikke er beregnet på konsum(3), sist 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 808/2003(4), 
fastsettes fellesskapsregler for animalske produkter som 
ikke er beregnet på konsum.

3) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/33/EF av 
21. oktober 2002 om endring av rådsdirektiv 90/425/EØF 
og 92/118/EF med hensyn til hygienekrav for animalske 
biprodukter(5) ble direktiv 92/118/EØF betydelig endret, 
særlig ved at virkeområdet ble begrenset til å omfatte 
bare animalske produkter beregnet på konsum og 
sykdomsframkallende smittestoffer.

(1) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.
(2) EFT L 13 av 18.1.2003, s. 24.
(3)  EFT L 273 av 10.10.2002, s. 24.
(4) EUT L 117 av 13.5.2003, s. 1.
(5)  EFT 315 av 19.11, 2002, s. 14

4) Av hensyn til klarheten i Fellesskapets regelverk bør 
virkeområdet for direktiv 92/118/EØF klargjøres 
ytterligere.

5) Direktiv 92/118/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Endringer i direktiv 92/118/EØF

1. Overskriften i kapittel 2 i vedlegg I til direktiv 92/118/
EØF skal lyde:

 «Dyretarmer beregnet på konsum».

2. Overskriften i kapittel 9 i vedlegg I til direktiv 92/118/
EØF skal lyde:

 «Smult og smeltet fett beregnet på konsum».

3. Overskriften i kapittel 11 i vedlegg I til direktiv 92/118/
EØF skal lyde:

 «Kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt beregnet på 
konsum».

Artikkel 2

Ikrafttredelse og anvendelse

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

Den får anvendelse fra 1. mai 2004.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 445/2004

av 10. mars 2004

om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 92/118/EØF med hensyn til dyretarmer, smult og  
smeltet fett samt kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt(*)

2008/EØS/22/14

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 11.3.2004, s. 60, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 12 nr. 4 og 
artikkel 13 nr. 6,

under henvisning til tiltredelsestraktaten av 2003 for Den 
tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, 
Malta, Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 42, og 
tilpasningene av traktatene som danner grunnlaget for Den 
europeiske union, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt bestemmelser 
om utryddelse av skrapesyke hos sau og geit samt 
diagnostiske metoder som bør brukes til å bekrefte 
sykdommen.

2) 29. januar 2004 søkte Kypros om overgangstiltak for 
å utrydde skrapesyke fra infiserte driftsenheter. Disse 
tiltakene er nødvendige på grunn av den høye forekomsten 
av skrapesyke i saue- og geitebestanden, lav genetisk 
betinget resistens hos sau, og landbruksmetodene som 
benyttes på Kypros. I søknaden ble det også anmodet om 
overgangstiltak med hensyn til diagnostiske metoder for 
skrapesyke på grunn av begrenset laboratoriekapasitet.

3) Kypros har forpliktet seg til å legge fram en handlingsplan 
for hvordan mangelen på avlsdyr av sau med egnet 
genotype skal kunne løses, slik at resistensen hos 
sauebestanden kan økes og infiserte driftsenheter skaffes 
erstatningsdyr. Planen skal framlegges innen 1. juni 2004 
som en del av landets søknad om fellesskapsfinansiering 
for særlige veterinære tiltak i samsvar med bestemmelsene 
i rådsvedtak 90/424/EØF om visse kostnader på det 
veterinære området(2).

4) Overgangstiltakene for Kypros bør gi mulighet for at 
visse sauer og geiter fra infiserte driftsenheter kan slaktes  
 
 
 
 
 

(1)  EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2245/2003 (EUT L 333 av 20.12.2003, 
s. 28).

(2) EFT nr. L 224 av 18.8.1990, s. 19. Vedtaket sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

for konsum, under forutsetning av at de gjennomgår en 
veterinærkontroll, selv om dyrene ikke kan slaktes for 
konsum i de andre medlemsstatene. Medlemsstatene og 
tredjestater bør tilbys de samme garantier for dyrehelsen. 
I det tidsrommet da overgangstiltakene gjelder, bør 
derfor, idet det tas hensyn til kontrollkravene, eksport 
til andre medlemsstater og til tredjestater av produkter 
framstilt av sauer eller geiter forbys.

5) Overgangstiltakene for Kypros med hensyn til 
gjennomføringen av forordning (EF) nr. 999/2001 bør 
gjennomgås på nytt så snart som mulig, og bør under 
enhver omstendighet begrenses til et tidsrom på høyst tre 
år, i samsvar med tiltredelsesakten.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedkommende myndighet på Kypros skal gjennomføre 
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 999/2001 i samsvar med 
bestemmelsene i denne forordning innen 30. april 2007.

Artikkel 2

Når det er gått tolv måneder etter at det første tilfellet av 
skrapesyke ble oppdaget i en driftsenhet, skal sending av 
hjernen og annet vev til laboratorieundersøkelse som unntak 
fra artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 begrenses til 
årlige stikkprøver av 10 % av sauene og geitene som mistenkes 
for å være angrepet av TSE.

Artikkel 3

1. Som unntak fra bestemmelsene i vedlegg VII til forordning 
(EF) nr. 999/2001 skal følgende gjelde:

a) unntaket i nr. 2 bokstav b) ii) utvides til å gjelde sauer og 
geiter som er yngre enn seks måneder, og som er beregnet 
bare på slakting,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 836/2004

av 28. april 2004

om fastsettelse av overgangstiltak for Kypros med hensyn til skrapesyke(*)

2008/EØS/22/15

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 29.4.2004, s. 48, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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b) vilkårene i nr. 3.1 bokstav c) for introduksjon av geiter i en 
driftsenhet der destruering er gjennomført i samsvar med 
nr. 2 bokstav b) i) eller ii), får ikke anvendelse,

c) I nr. 5 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 
gjelder, i tillegg til bokstav a)-c), følgende bokstav d):

«d) for dyr som er yngre enn seks måneder, kan imidlertid 
både sauer med ukjent genotype og geiter sendes 
direkte til slakting til konsum på et slakteri på Kypros’ 
territorium, dersom følgende vilkår oppfylles:

i) dyrene undersøkes i den opprinnelige driftsenheten 
av en offentlig veterinær, som skal bekrefte at det 
ikke finnes kliniske symptomer på skrapesyke før 
dyrene sendes på slakteriet,

ii) hele hodet og organene i brysthulen og bukhulen 
på slike dyr skal disponeres i henhold til 
artikkel 4 nr. 2) bokstav a) b) og c) i forordning 
(EF) nr. 1774/2002.»

d) I nr. 6 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001 får 
ikke bokstav c) anvendelse.

2. Som unntak fra nr. 3.2 i kapittel C i vedlegg X til forordning 
(EF) nr. 999/2001 skal følgende gjelde:

«3.2 Laboratorieundersøkelser for å påvise skrapesyke hos 
sauer og geiter

a) Tilfeller under mistanke

 Vev fra sauer og geiter som er sendt til 
laboratorieundersøkelse i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2, skal 
gjennomgå en histopatologisk undersøkelse 
som fastsatt i siste utgave av håndboken, 
med mindre materialet er autolysert. Dersom 
resultatet av den histopatologiske undersøkelsen 
er usikkert eller negativt, eller dersom materialet 
er autolysert, skal vevet undersøkes ved hjelp 
av immunocytokjemi eller immunoblot-metode, 
som fastsatt i håndboken, eller ved hjelp av en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hurtigprøve. Dersom resultatet av en av disse 
undersøkelsene er positivt, skal dyret anses som 
et positivt skrapesyketilfelle.

b) Overvåking av skrapesyke

 Vev fra sauer og geiter som er sendt til 
laboratorieundersøkelse i samsvar med 
bestemmelsene i vedlegg III kapittel A del II 
(Overvåking av sauer og geiter), skal undersøkes 
ved hjelp av en hurtigprøve.

 Dersom resultatet av hurtigprøven er usikkert, skal 
hjernestammen umiddelbart sendes til et offentlig 
laboratorium for å gjennomgå bekreftende 
undersøkelser ved hjelp av immunocytokjemi eller 
immunoblot-metode, som fastsatt i bokstav a).

 Dersom resultatet av en av disse undersøkelsene 
er positivt, skal dyret anses som et positivt 
skrapesyketilfelle.»

Artikkel 4

Det er forbudt å sende følgende produkter som er beregnet på 
konsum, og som er framstilt av sauer og geiter, fra Kypros til 
andre medlemsstater eller til tredjestater:

i) ferskt kjøtt som definert i direktiv 64/433/EØF(1),

ii) kvernet kjøtt og bearbeidet kjøtt som definert i direktiv 
94/65/EF(2),

iii) kjøttprodukter som definert i direktiv 77/99/EØF(3).

Artikkel 5

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

Denne forordning får anvendelse med forbehold om at 
tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske republikk, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia trer i kraft, og fra datoen for dens ikrafttredelse.

Denne forordning får anvendelse til og med 30. april 2007.

(1) EFT nr. 121, 29.7.1964, s. 2012/64.
(2) EFT nr. L 368 av 31.12.1994, s. 10.
(3) EFT nr. L 26 av 31.1.1977, s. 85.

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

Utferdiget i Brussel, 28. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 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 96/23/EF av 29. april 1996 
om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse 
stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske 
produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 
86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF(1), sist 
endret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikkel 15 
nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forekomsten av restmengder i produkter av animalsk 
opprinnelse er et folkehelseproblem. Kommisjonsvedtak 
2002/657/EF av 12. august 2002 om gjennomføring av 
rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders 
ytelse og tolking av resultater(3), endret ved vedtak 
2003/181/EF(4), fastsetter en framgangsmåte for 
fortløpende å fastsette minstekrav til ytelse (MRPL) 
for analysemetoder som brukes til å påvise stoffer som 
ikke er godkjent for bruk, eller uttrykkelig forbudt, i 
Fellesskapet.

2) Da det i akvakulturprodukter er påvist restmengder av 
malakittgrønt, et farmakologisk aktivt stoff som ikke 
er godkjent for bruk i veterinærpreparater for slaktedyr 
i Fellesskapet, og dets metabolitt leukomalakittgrønt, 
har Fellesskapets referanselaboratorier, de nasjonale 
referanselaboratoriene og medlemsstatene i samråd blitt 
enige om grenseverdiene for et harmonisert MRPL for 
stoffet.

3) For å sikre et ensartet forbrukervern i Fellesskapet må 
grenseverdiene for kontrollen av stoffet harmoniseres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10.
(2) EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1.
(3) EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8.
(4) EUT L 71 av 15.3.2003, s. 17.

4) Vedtak 2002/657/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2002/657/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 4 skal lyde:

 «Artikkel 4

 Medlemsstatene skal sikre at analysemetodene som brukes 
for å påvise følgende stoffer, oppfyller minstekravene til 
yteevne (MRPL) i vedlegg II for de matrisene som er nevnt 
i nevnte vedlegg:

a) kloramfenikol,

b) nitrofuranmetabolitter,

c) medroksyprogesteron,

d) malakittgrønt.»,

2. Vedlegg II til vedtak 2002/657/EF endres som fastsatt i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. desember 2003

om endring av vedtak 2002/657/EF med hensyn til fastsettelse av minstekrav til yteevne (MRPL)  
for visse restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*)

[meddelt under nummer K(2003) 4961]

(2004/25/EF)

2008/EØS/22/16

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 10.1.2004, s. 38, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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VEDLEGG

I kommisjonsvedtak 2002/657/EF gjøres følgende endringer:

I vedlegg II innsettes følgende rad:

«Stoff og/eller metabolitt Matriser MRPL-verdi

Summen av malakittgrønt og 
leukomalakittgrønt

Kjøtt av akvakulturprodukter 2 μg/kg»



24.4.2008 Nr. 22/121EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 42, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Frå 1. mai 2004 må produkt av animalsk opphav som 
er framstilte i Den tsjekkiske republikken, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia 
og Slovakia (dei nye medlemsstatane), marknadsførast 
i samsvar med dei relevante fellesskapsføresegnene, 
særleg med omsyn til strukturen og hygienen ved anlegga 
og kontrollen og stempelmerkinga av produkta.

2) Desse produkta vil særleg verte omfatta av dei krava 
som er fastsette i rådsdirektiv 64/433/EØF av 26. juni 
1964 om helseproblemer ved handel med ferskt kjøtt 
innenfor Fellesskapet(1), rådsdirektiv 71/118/EØF av 15. 
februar 1971 om helseproblemer ved handel med ferskt 
fjørfekjøtt(2), rådsdirektiv 77/99/EØF av 21. desember 
1976 om helseproblemer ved handel med kjøttprodukter 
innenfor Fellesskapet(3), rådsdirektiv 89/437/EØF av 20. 
juni 1989 om hygieneproblemer og helseproblemer ved 
produksjon og omsetning av eggprodukter(4), rådsdirektiv 
91/493/EØF av 22. juli 1991 om fastsettelse av helsekrav 
ved produksjon og omsetning av fiskeriprodukter(5),  

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet sist endra ved direktiv 95/23/
EF (TEF L 243 av 11.10.1995, s. 7).

(2) TEF L 55 av 8.3.1971, s. 23. Direktivet sist endra ved forordning (EF) nr. 
807/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(3) TEF L 26 av 31.1.1977, s. 85. Direktivet endra ved forordning (EF) 
nr. 807/2003.

(4) TEF L 212 av 22.7.1989, s. 87. Direktivet sist endra ved forordning (EF) nr. 
806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(5) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 15. Direktivet endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

 rådsdirektiv 91/495/EØF av 27. november 1990 
om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved 
produksjon og omsetning av kaninkjøtt og kjøtt fra 
oppdrettsvilt(6), rådsdirektiv 92/45/EØF av 16. juni 
1992 om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved 
felling av viltlevende vilt og omsetning av kjøtt fra 
viltlevende vilt(7), rådsdirektiv 92/46/EØF av 16. juni 
1992 om fastsettelse av hygieneregler for produksjon 
og omsetning av rå melk, varmebehandlet melk og 
melkebaserte produkter(8), rådsdirektiv 92/118/EØF av 
17. desember 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse 
og folkehelse ved handel innenfor Fellesskapet med og 
innførsel til Fellesskapet av produkter som ikke omfattes 
av nevnte krav fastsatt i særlige fellesskapsregler nevnt i 
vedlegg A avsnitt I i direktiv 89/662/EØF og, med hensyn 
til sykdomsfremkallende smittestoffer, i direktiv 90/425/
EØF(9) og rådsdirektiv 94/65/EF av 14. desember 1994 
om fastsettelse av krav til produksjon og markedsføring 
av hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt(10).

3) Nokre av desse produkta av animalsk opphav som er 
framstilte i dei nye medlemsstatane før tilmeldingsdatoen, 
kan finnast på lager etter tilmeldingsdatoen. Det er 
likevel mogleg at desse produkta av animalsk opphav 
ikkje stettar alle veterinærføresegnene til Fellesskapet.

4) For å lette overgangen frå den eksisterande ordninga i 
dei nye medlemsstatane til den ordninga som følgjer av 
bruken av veterinærregelverket til Fellesskapet, bør det 
fastsetjast overgangstiltak for marknadsføringa av desse 
produkta.

5) I desse tiltaka bør det takast omsyn til opphavet til 
desse produkta av animalsk opphav, og til lagra med 
emballasjemateriale og etikettar med trykt merking.

(6) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 41. Direktivet endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

(7) TEF L 268 av 14.9.1992, s. 35. Direktivet endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

(8) TEF L 268 av 14.9.1992, s. 1. Direktivet endra ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

(9) TEF L 62 av 15.3.1993, s. 49. Direktivet endra ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 445/2004 (TEU L 72 av 11.3.2004, s. 60).

(10) TEF L 368 av 31.12.1994, s. 10. Direktivet retta ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. mars 2004

om fatsetjing av overgangsføresegner for marknadsføring av visse produkt av animalsk opphav som  
er framstilte i Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen,  

Slovenia og Slovakia(*)

[meldt under nummeret K(2004) 845]

(2004/280/EF)

2008/EØS/22/17

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 25.3.2004, s. 60, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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6) I samsvar med artikkel 53 i tilmeldingsakta skal nye 
medlemesstatar reknast for å ha motteke melding om 
dette vedtaket ved tilmeldinga.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dette vedtaket skal nyttast på produkt av animalsk opphav som 
kjem inn under direktiv 64/433/EØF, 71/118/EØF, 77/99/EØF, 
89/437/EØF, 91/493/EØF, 91/495/EØF, 92/45/EØF, 92/46/
EØF, 92/118/EØF og 94/65/EF, og som er framstilte før 
1. mai 2004 ved anlegg i Den tsjekkiske republikken, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia (dei nye medlemsstatane).

Artikkel 2

1.  Dei produkta som er nemnde i artikkel 1, kan frå 
1. mai til 31. desember 2004 verte marknadsførde i den nye 
medlemsstaten der produkta har opphavet sitt, på det vilkåret 
at dei er påførde det nasjonale merket som var fastsett i den nye 
medlemsstaten før 1. mai 2004 for produkt av animalsk opphav 
som er meinte for konsum.

2.  Medlemsstatane skal i samsvar med rådsdirektiv 89/662/
EØF(1), særleg artikkel 3, sikre at medlemsstatane ikkje driv 
handel seg imellom med dei produkta som er nemnde i nr. 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Artikkel 3

Som eit unntak frå artikkel 2 nr. 1 skal medlemsstatane frå 
1. mai til 31. august 2004 tillate handel med dei produkta 
som er nemnde i artikkel 1 og er framstilte ved anlegg som 
er godkjende for eksport til Fellesskapet, på det vilkåret at 
produkta:

a) er påførde stempelmerket for eksport til Fellesskapet for 
dei anlegga som det gjeld,

b) vert sende saman med eit dokument i samsvar med 
dei direktiva som er nemnde i artikkel 1, der den rette 
styresmakta i dei nye opphavsmedlemsstatane attesterer 
følgjande:

 «Framstilt før 1. mai 2004, i samsvar med kommisjonsvedtak 
2004/280/EF.»

Artikkel 4

Lager av trykte innpakkings- og emballasjemateriale og 
etikettar som er påførde det merket som var fastsett i dei 
nye opphavsmedlemsstatane før 1. mai 2004 for produkt av 
animalsk opphav som er meinte for konsum, kan nyttast fram 
til 31. desember 2004 til marknadsføring på heimemarknaden 
i samsvar med artikkel 2.

Artikkel 5

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den datoen 
då tilmeldingstraktaten for 2003 tek til å gjelde.

Artikkel 6

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. mars 2004.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  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 64/433/EØF av 26. juni 1964 
om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt(1), 
særlig artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til kommisjonsvedtak 2001/471/EF(2) skal den 
driftsansvarlige ved en kjøttbedrift foreta regelmessige 
kontroller av den alminnelige hygienen i produksjonen i 
sin bedrift.

2)  I vedtaket er det fastsatt regler for bakteriologisk 
undersøkelse av skrotter av storfe, svin, sauer, geiter 
og hester. Det er videre fastsatt at resultatene av de 
bakteriologiske undersøkelsene skal omregnes til 
daglige logaritmiske gjennomsnittsverdier, slik at de kan 
sammenholdes med grenseverdiene i vedtaket.

3)  Medlemsstatene benytter for tiden to forskjellige 
beregningsmetoder for å omregne prøveresultatene til 
en logaritmisk gjennomsnittsverdi, noe som resulterer i 
forskjellige tallverdier.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet sist endret ved direktiv 95/23/
EF (EFT L 243 av 11.10.1995, s. 7).

(2) EFT L 165 av 21.6.2001, s. 48.

4)  Gjennomføringen av de bakteriologiske undersøkelsene bør 
harmoniseres innenfor Fellesskapet. Beregningsmetoden 
for omregning av resultatene av de bakteriologiske 
undersøkelsene av kjøtt angitt i vedtak 2001/471/EF bør 
derfor klargjøres.

5)  Vedtak 2001/471/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 2001/471/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 20. mai 2004.

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. april 2004

om endring av vedtak 2001/471/EF med hensyn til bakteriologiske undersøkelser i visse kjøttbedrifter(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1519]

(2004/379/EF)

2008/EØS/22/18

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 7.6.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Del 1 av vedlegget til vedtak 2001/471/EF endres som følger:

1. I delen «Mikrobiologiske kriterier for resultater av analyser av prøver tatt med destruktiv metode (tabell 1)» skal 
første setning lyde:

 «Dagsgjennomsnittet for de logaritmiske resultatene skal klassifiseres i én av tre kategorier for at resultatene av 
prosesskontrollen skal kunne evalueres: akseptabelt, marginalt og uakseptabelt.»

2. Tabell 1 skal lyde:

«Tabell 1

Dagsgjennomsnitt for de logaritmiske verdiene(1) for marginale og uakseptable resultater av bakterieprøver 
av storfe, svin, sauser, geiter og hester (kde/cm2) for prøver tatt med den destruktive metoden.

Akseptabelt Marginalt Uakseptabelt

Storfe/sau/geit/

hest

Svin Storfe/svin/sau/

geit/hest

Storfe/svin/sau/

geit/hest

Daglige 
logaritmiske 
gjennomsnitts-
verdier for

Totalt kimtall 
(TVC)

< 3,5 < 4,0 3,5 (svin: 4,0)
- 5,0

> 5,0

Entero-
bacteriaceae

< 1,5 < 2,0 1,5 (svin: 2,0)
-2,5 (svin: 3,0)

> 2,5
(svin: > 3,0)

(1) Dagsgjennomsnittet for de logaritmiske verdiene beregnes ved at man først finner den logaritmiske verdien (log10) for hvert 
undersøkelsesresultat og deretter beregner det matematiske gjennomsnittet for de logaritmiske verdiene.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 42, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Frå 1. mai 2004 må hald av verpehøner i Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia (dei nye 
medlemsstatane) stette dei minstestandardane for vern av 
verpehøner som er fastsette i rådsdirektiv 1999/74/EF av 
19. juli 1999 om fastsettelse av minstestandarder for vern 
av verpehøner(1).

2)  I artikkel 5 nr. 1 punkt 4 i direktiv 1999/74/EF er det 
fastsett minstekrav til høgda på bur som ikkje er innreidde. 
For fem nye medlemsstatar er det i tilmeldingsakta av 
2003 alt fastsett særlege unntak frå dette kravet for visse 
verksemder som er førde opp i vedlegget til akta.

3)  Latvia bør òg gjevast unntak frå dette kravet for å lette 
overgangen til dei velferdsstandardane for oppdrett av 
verpehøner som følgjer av direktiv 1999/74/EF.

(1) TEF L 203 av 3.8.1999, s. 53. Direktivet endra ved forordning (EF) nr. 
806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

4)  For å unngå konkurransevriding som kan hindre 
verkemåten til marknaden for animalske produkt, bør 
egg som er produserte i bur som er omfatta av unntaket, 
utelukkast frå handel innanfor Fellesskapet.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Som eit unntak frå artikkel 5 nr. 1 punkt 4 i direktiv 1999/74/
EF kan dei verksemdene i Latvia som er førde opp i vedlegget 
til dette vedtaket, fram til 1. mai 2007 framleis nytte dei 
eksisterande bura for verpehøner, så framt bura er minst 35 cm 
høge over minst 65 % av burarealet og ikkje lågare enn 29 cm 
nokon stad.

Artikkel 2

Egg frå bur som er omfatta av unntaket i artikkel 1, skal ikkje 
marknadsførast i ein annan medlemsstat.

Artikkel 3

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den 
datoen då tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia tek til å gjelde.

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om fastsetjing av overgangstiltak for Latvia om unntak frå rådsdirektiv 1999/74/EF med  
omsyn til burhøgda for verpehøner(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1628]

(2004/433/EF)

2008/EØS/22/19

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.5.2004, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Verksemder i Latvia med verpehønebur som ikkje er innreidde, som er omfatta av overgangsføresegner som unntak frå 
artikkel 5 nr. 1 punkt 4 i direktiv 1999/74/EF

Nr. Namn og adresse til verksemda Produksjonskapasitet (egg/år) (i tusen)

1 A/s Balticovo 
Iecava LV 
3 913

235 000

2 SAI Sidgunda 2 
Sidgunda LV 
2 153

9 100
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til tiltredelsesakten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 42, og

ut fra følgende betraktninger:

1) På Malta har sju kjøttbedrifter med høy kapasitet 
problemer med å oppfylle innen 1. mai 2004 de relevante 
strukturelle kravene fastsatt i vedlegg I til rådsdirektiv 
64/433/EØF av 26. juni 1964 om hygienekrav til 
produksjon og omsetning av ferskt kjøtt(1), i vedlegg A 
og B til rådsdirektiv 77/99/EØF av 21. desember 1976 
om helseproblemer ved produksjon og omsetning av 
kjøttprodukter og visse andre produkter av animalsk 
opprinnelse(2) og i vedlegg I til rådsdirektiv 94/65/EF av 
14. desember 1994 om fastsettelse av krav til produksjon 
og markedsføring av hakket kjøtt og bearbeidet kjøtt(3).

2) Disse sju virksomhetene trenger derfor mer tid til å 
fullføre oppgraderingen, slik at de fullt ut kan oppfylle de 
relevante strukturelle kravene fastsatt i direktiv 64/433/
EØF, 77/99/EØF og 94/65/EF.

3) Disse sju virksomhetene, som har kommet langt 
med oppgraderingen, har gitt pålitelige garantier for  

 
 

(1) EFT L 121 av 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet sist endret ved 
tiltredelsesakten (EUT L 236, 23.9.2004, s. 381).

(2) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 85. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
(EUT L 236, 23.9.2004, s. 381).

(3) EFT L 368 av 31.12.1994, s. 10. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 2).

at de har de nødvendige midler til å rette opp sine 
gjenstående mangler innen en rimelig frist, og avdelingen 
for næringsmiddel- og veterinærlovgivning under det 
maltesiske departementet for landdistrikter og miljø har 
avgitt en positiv uttalelse når det gjelder sluttføringen av 
oppgraderingen.

4) Det foreligger detaljerte opplysninger om manglene for 
hver enkelt av disse virksomhetene på Malta.

5) For å lette overgangen fra den eksisterende ordningen på 
Malta til den som følger av anvendelsen av Fellesskapets 
veterinærregler, er det derfor berettiget å etterkomme 
Maltas anmodning og innvilge en overgangsordning for 
disse sju virksomhetene som et unntakstilfelle.

6) Denne overgangsordningen er et rent unntak som ikke ble 
forutsatt under utvidelsesforhandlingene, og ytterligere 
anmodninger fra Maltas side om overgangstiltak 
med hensyn til strukturelle krav fra virksomheter 
som produserer animalske produkter, bør derfor ikke 
etterkommes etter at dette vedtak er gjort.

7) Tatt i betraktning at oppgraderingsarbeidet har kommet 
langt og overgangsordningen er et rent unntak, bør 
den bare gjelde til og med 31. desember 2004, og ikke 
forlenges etter denne dato.

8) Virksomhetene som omfattes av overgangsbestemmelsene 
i dette vedtak, bør være underlagt de samme reglene 
som gjelder for produkter fra virksomheter som har fått 
innvilget en overgangsperiode for strukturelle krav i 
henhold til framgangsmåten i de relevante vedleggene til 
tiltredelsesakten.

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om vedtakelse av overgangstiltak til fordel for visse virksomheter i kjøttsektoren på Malta(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1707]

(2004/439/EF)

2008/EØS/22/20

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.5.2004, s. 76, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. De strukturelle kravene fastsatt i vedlegg I til direktiv 
64/433/EØF, i vedlegg A og B til direktiv 77/99/EØF og i 
vedlegg I til direktiv 94/65/EF får ikke anvendelse på de 
virksomheter på Malta som er oppført i vedlegget til dette 
vedtak, før datoen som er angitt for de enkelte virksomhetene, 
med forbehold for bestemmelsene fastsatt i nr. 2.

2. Følgende regler får anvendelse på produkter fra 
virksomhetene nevnt i nr. 1:

— Så lenge virksomhetene oppført i vedlegget til dette vedtak 
omfattes av bestemmelsene i nr. 1, skal produkter fra disse 
virksomhetene bare omsettes innenlands eller brukes til 
videre bearbeiding innen samme virksomhet, uavhengig 
av datoen da de bringes i omsetning. Denne regel skal også 

gjelde for produkter fra integrerte kjøttbedrifter der en del 
av virksomheten er underlagt bestemmelsene i nr. 1.

— Produktene skal være påført et spesielt stempelmerke.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse med forbehold om at 
tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske republikk, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia trer i kraft, og fra datoen for dens ikrafttredelse.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Kjøttbedrifter som omfattes av overgangsordningen

Nr.
Veterinært godkjen-

nings-nummer
Virksomhetens navn 

og adresse

Sektor: kjøtt

Overgangs- 
ordningen utløper

Virksomhetenes aktivitet

Ferskt kjøtt, slakting, 
nedskjæring

Kjøtt-produkter
Hakket kjøtt, bearbei-

det kjøtt

1. MP003 Chef Choice, Triq 
il-Latmija, Zabbar

x x x 31.12.2004

2. MP004 Prime Ltd, Mgieret 
Road, Marsa

x x x 31.12.2004

3. MP005 Dewfresh Products, 
Pastoral House, 
Prince Albert 
Street, Albertown, 
Marsa

x x x 31.12.2004

4. MP006 Jolly Ltd, A52, 
Industrial Estate, 
Marsa

x x x 31.12.2004

5. MP007 E & M Meats 
Cospicua Road, 
Zejtun

x x x 31.12.2004

6. MP008 Mosta Bacon, 115, 
Hope Street, Mosta

x x x 31.12.2004

7. MP010 Tenderfresh, A25A, 
G. Garibaldi Street, 
Marsa

x x x 31.12.2004
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til tiltredelsesakten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 42, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I Slovakia har én meierivirksomhet med høy kapasitet 
problemer med å oppfylle innen 1. mai 2004 de relevante 
strukturelle kravene fastsatt i vedlegg B til direktiv 92/46/
EØF av 16. juni 1992 om fastsettelse av hygieneregler 
for produksjon og omsetning av rå melk, varmebehandlet 
melk og melkebaserte produkter(1).

2) Denne virksomheten trenger derfor mer tid til å fullføre 
oppgraderingen slik at den fullt ut kan oppfylle de 
relevante strukturelle kravene fastsatt i direktiv 92/46/
EØF.

3) Denne virksomheten, som har kommet langt med 
oppgraderingen, har gitt pålitelige garantier for at 
den har de nødvendige midlene til å rette opp sine 
gjenstående mangler innen en rimelig frist, og den 
slovakiske næringsmiddel- og veterinærtjenesten har 
avgitt en positiv uttalelse når det gjelder sluttføringen av 
oppgraderingen.

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1)

4) Det foreligger detaljerte opplysninger om manglene for 
hver enkelt virksomhet i Slovakia.

5) For å lette overgangen fra den eksisterende ordningen i 
Slovakia til den som følger av anvendelsen av Fellesskapets 
veterinærregler, er det derfor berettiget å etterkomme 
Slovakias anmodning og innvilge en overgangsordning 
for denne virksomheten som et unntakstilfelle.

6) Denne overgangsordningen er et rent unntak som ikke ble 
forutsatt under utvidelsesforhandlingene, og ytterligere 
anmodninger fra Slovakias side om overgangstiltak 
med hensyn til strukturelle krav fra virksomheter som 
produserer melk og melkeprodukter bør derfor ikke 
etterkommes etter at dette vedtak er gjort.

7) Overgangsordningen bør, tatt i betraktning at 
oppgraderingsarbeidet har kommet langt og at det er 
snakk om et ekstraordinært overgangsunntak, begrenses 
til et tidsrom på høyst 12 måneder og ikke forlenges etter 
denne dato.

8) Virksomheten som omfattes av overgangsbestemmelsene 
i dette vedtak, bør omfattes av de samme reglene som 
gjelder for produkter fra virksomheter som har fått 
innvilget en overgangsperiode for strukturelle krav i 
henhold til framgangsmåten i de relevante vedleggene til 
tiltredelsesakten.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om vedtakelse av overgangstiltak til fordel for visse virksomheter i melkesektoren i Slovakia(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1716]

(2004/440/EF)

2008/EØS/22/21

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. De strukturelle kravene fastsatt i vedlegg B til direktiv 
92/46/EØF får ikke anvendelse på de virksomheter i Slovakia 
som er oppført i vedlegget til dette vedtak, før datoen som er 
angitt for virksomheten, med forbehold for bestemmelsene 
fastsatt i nr. 2.

2. Følgende regler får anvendelse på produkter fra 
virksomheten nevnt i nr. 1:

– Så lenge virksomheten oppført i vedlegget til dette vedtak 
omfattes av bestemmelsene i nr. 1, skal produkter fra denne 
virksomheten bare omsettes innenlands eller brukes til 
videre bearbeiding innen samme virksomhet, uavhengig av 
datoen da de bringes i omsetning.

– Produktene skal være påført et spesielt stempelmerke.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse med forbehold om at 
tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske republikk, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia trer i kraft, og fra datoen for dens ikrafttredelse.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Virksomhet i melkesektoren som omfattes av overgangsordningen

Nr.
Veterinært 

godkjenningsnummer
Virksomhetens navn og 

adresse

Sektor: melk

Overgangs-ordningen 
utløper

Virksomhetenes aktivitet

Melk og melkebaserte 
produkter

1. DT 4-6-21 KOLIBA a.s Krivec 
962 05 Hrinová

x 31.10.2004
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

 under henvisning til tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til tiltredelsesakten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 57, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996(1) om 
kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse 
stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske 
produkter, fastsettes det at medlemsstatene skal framlegge 
planer for overvåking av restmengder for Kommisjonen 
for godkjenning.

2) Det kreves ifølge listen over opplysningspliktene 
på veterinærområdet i siste avsnitt av sluttakten til 
tiltredelsestraktaten(2) at nye medlemsstater senest 
seks måneder før tiltredelsesdatoen framlegger for 
Kommisjonen all informasjon som er nødvendig for at 
akten skal kunne tre i kraft fra og med tiltredelsesdatoen, 
herunder planer for overvåking av restmengder som 
nevnt i listens kapittel III del 2, for å sikre at de nye 
medlemsstatene er i stand til å kontrollere visse stoffer 
og restmengder i levende dyr og animalske produkter i 
samsvar med direktiv 96/23.

3) De nye medlemsstatene ble ved brev av 2. september 2003 
underrettet om at de måtte framlegge de nevnte planene 
for overvåking av restmengder for Kommisjonen.

(1) EFT L 125 av 29.4.1996, s. 10.
(2) EUT L 236 av 23.9.2003, s. 961.

4) Den tsjekkiske republikk framla i et dokument datert 
24. oktober 2003 en plan for Kommisjonen med oversikt 
over de nasjonale tiltakene som skal gjennomføres i 
løpet av 2004 for overvåking av visse stoffer og deres 
restmengder i levende dyr og animalske produkter. 
Planen ble på Kommisjonens anmodning endret ved 
to dokumenter datert 16. januar og 20. februar 2004, 
og dermed brakt i samsvar med kravene i direktiv  
96/23/EF.

5) Estland framla i et dokument datert 29. oktober 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 16. desember 2003 og 1. mars 2004, og dermed 
brakt i samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

6) Kypros framla i et dokument datert 27. oktober 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 4. februar og 14. mars 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF. Videre framla 
Kypros 23. mars 2004 ytterligere garantier vedrørende 
laboratoriekapasitet.

7) Latvia framla i et dokument datert 1. november 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 10. januar og 2. mars 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om godkjenning av planene for overvåking av restmengder framlagt av Den tsjekkiske republikk,  
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia i samsvar  

med rådsdirektiv 96/23/EF(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1607]

(2004/449/EF)

2008/EØS/22/22

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 1.6.2004, s. 69, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 5.
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8) Litauen framla i et dokument datert 30. oktober 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 14. januar og 26. februar 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

9) Ungarn framla i et dokument datert 1. november 
2003 en plan for Kommisjonen med oversikt over de 
nasjonale tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 
for overvåking av visse stoffer og deres restmengder 
i levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 19. januar og 1. mars 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

10) Malta framla i et dokument datert 28. oktober 2003 en 
plan for Kommisjonen med oversikt over de nasjonale 
tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 for 
overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 
levende dyr og animalske produkter,. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 3. februar og 1. mars 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

11) Polen framla i et dokument datert 18. november 
2003 en plan for Kommisjonen med oversikt over de 
nasjonale tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 
for overvåking av visse stoffer og deres restmengder 
i levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 27. januar og 26. februar 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

12) Slovenia framla i et dokument datert 30. oktober 
2003 en plan for Kommisjonen med oversikt over de 
nasjonale tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 
for overvåking av visse stoffer og deres restmengder 
i levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved tre dokumenter 
datert 9. januar, 30. januar og 29. februar 2004, og 
dermed brakt i samsvar med kravene i direktiv 96/23/
EF.

13) Slovakia framla i et dokument datert 31. oktober 
2003 en plan for Kommisjonen med oversikt over de 
nasjonale tiltakene som skal iverksettes i løpet av 2004 

for overvåking av visse stoffer og deres restmengder 
i levende dyr og animalske produkter. Planen ble på 
Kommisjonens anmodning endret ved to dokumenter 
datert 7. januar og 27. februar 2004, og dermed brakt i 
samsvar med kravene i direktiv 96/23/EF.

14) Gjennomgåelsen av disse planene har vist at de er i 
samsvar med direktiv 96/23/EF, særlig artikkel 5 og 7, og 
derfor bør godkjennes.

15) Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 
er underrettet om tiltakene fastsatt i dette vedtak —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Overvåkingsplanene for påvisning av restmengder og stoffer 
oppført i vedlegg I til direktiv 96/23/EF i levende dyr og 
animalske produkter framlagt av Den tsjekkiske republikk, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, godkjennes.

Artikkel 2

Hver medlemsstat skal vedta de lover og forskrifter som 
er nødvendige for å iverksette planen for overvåking av 
restmengder nevnt i artikkel 1. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Vedtaket får anvendelse med forbehold om at tiltredelsestraktaten 
av 2003 for Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia trer i 
kraft, og fra datoen for dens ikrafttredelse.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 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 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig artikkel 9 nr. 1 
bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2003/828/EF(2) om verne- og 
overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue og 
om regler for forflytning av dyr innenfor og fra disse 
sonene, og om oppheving av vedtak 2003/218/EF(3), 
ble gjort på bakgrunn av den rådende Blue Tongue-
situasjonen i de berørte områdene. Ved nevnte vedtak ble 
det avgrenset verne- og overvåkingssoner som svarer til 
særskilte epidemiologiske situasjoner, og det ble fastsatt 
vilkår for å innvilge unntak fra forbudet mot forflytning av 
dyr innenfor og fra disse sonene.

2) Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) avholdt 26-29. oktober 
2003 et Blue Tounge-symposium. En av konklusjonene fra 
symposiet var at dyr kan flyttes fra en smittesone til en 
Blue Tongue-fri sone uten risiko for spredning av virus, 
forutsatt at dyrene ble vaksinert mer enn én måned før 
flyttingen, og vaksinen som ble benyttet, dekker alle 
serotyper som forekommer i opprinnelsesområdet.

(1)  EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 311 av 27.11.2003, s. 41.
(3) EUT L 82 av 29.3.2003, s. 35.

3) I lys av denne konklusjonen bør vilkårene for forflytning 
av vaksinerte dyr fastsatt i vedtak 2003/828/EF endres, 
slik at slike forflytninger skal kunne tillates uten at det 
kreves at virusspredningen i opprinnelsesområdet eller 
smittebærerens aktivitet i mottakerområdet har opphørt. 
Av forsiktighetshensyn vil dette imidlertid bare bli vurdert 
for innenlands forflytning fra områder der vaksinering 
er gjennomført i samsvar med vaksinasjonsprogrammet 
iverksatt av vedkommende myndighet i den berørte 
medlemsstaten.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2003/828/EF skal lyde:

«2. I Frankrike, Italia og Spania skal innenlands 
forflytning som nevnt i nr. 1 også unntas fra forflytningsforbudet 
av vedkommende myndighet

a) for områder der vaksinering er gjennomført i samsvar 
med vaksinasjonsprogrammet iverksatt av vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstaten som angitt i 
vedlegg I, dersom dyrene i mer enn 30 dager og mindre 
enn ett år før forsendelsesdatoen har vært vaksinert mot den 
eller de serotype(r) som forekommer i et epidemiologisk 
relevant opprinnelsesområde,

KOMMISJONSVEDTAK

av 6. januar 2004

om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger av vaksinerte dyr fra vernesoner(*)

[meddelt under nummer K(2003) 5306]

(2004/34/EF)

2008/EØS/22/23

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 13.1.2004, s. 47, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 8.



24.4.2008 Nr. 22/137EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) for områder der vaksinering ikke er gjennomført i samsvar 
med vaksinasjonsprogrammet iverksatt av vedkommende 
myndigheter i de berørte medlemsstatene som angitt i 
vedlegg I, dersom dyrene har vært vaksinert som angitt i 
bokstav a), og dersom i tillegg

i) overvåkingsprogrammet i et epidemiologisk relevant 
opprinnelsesområde har vist at Blue Tongue-viruset 
ikke har spredt seg på minst de siste 60 dager før 
forsendelsesdatoen, eller

ii) overvåkingsprogrammet for smittebærere i et 
epidemiologisk relevant mottakerområde har vist at 
voksne insekter av slekten Culicoides ikke lenger er 
aktive.

Artikkel 2

Vedlegg I til vedtak 2003/828/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 2. februar 2004.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. januar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

(Restriksjonssoner: geografiske områder der medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner)

Sone A (serotype 2 og 9 samt i mindre grad 4 og 16)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) får anvendelse

Sicilia: Ragusa, Enna

Molise: Isernia, Campobasso

Abruzzi: Chieti og alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Avezzano-Sulmona

Lazio: Latina, Frosinone

Campania: Alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Caserta 1

Basilicata: Matera og Potenza (med unntak av alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i 
Venosa)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) ikke får anvendelse

Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata: Potenza (alle kommuner som tilhører den lokale helsemyndigheten i Venosa)

Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Campania: Caserta (med unntak av alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Caserta 1), 
Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Sone B (serotype 2)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) får anvendelse

Lazio: Viterbo, Roma, Rieti (kommunene Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, 
Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevecchio, Concerviano, Configni, 
Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano 
Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San 
Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, 
Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, 
Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina og Vacone)

Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

Umbria: Terni

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) ikke får anvendelse

Abruzzi: L’Aquila (med unntak av alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Avezzano-
Sulmona)

Lazio: Rieti (kommunene Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, 
Castel Sant’angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, 
Labro, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Pescorocchiano, Petrella 
Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania og Varco Sabino)

Umbria: Perugia

Marche: Ascoli Piceno, Macerata

Sone C (serotype 2 og 4)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) får anvendelse

Frankrike:

Corse du sud, Haute Corse

Spania:

Balearene



24.4.2008 Nr. 22/139EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) ikke får anvendelse

Italia:
Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Sone D

Hele det greske territorium unntatt administrasjonsområdene oppført i sone E.

Sone E

Administrasjonsområdene Dodekanesene, Samos, Chios og Lesvos.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1 og artikkel 20 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  Kommisjonen har vedteke kommisjonsvedtak 2003/135/
EF av 27. februar 2003 om godkjenning av planane for 
utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for 
naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i dei tyske delstatane Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland(2) som eitt av 
fleire tiltak for motkjemping av klassisk svinepest.

2)  Dei tyske styresmaktene har gjeve Kommisjonen 
melding om den nyaste utviklinga av sjukdommen hjå 
viltlevande svin i Saarland og Rheinland-Pfalz. Etter desse 
opplysningane er situasjonen vorten betre i Saarland, og 
det er ikkje lenger rekna som naudsynt med vaksinasjon. 
Men det området i Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz der 
planane for utrydding og vaksinasjon skal nyttast, bør 
utvidast. 

3)  Vedtak 2003/135/EF bør difor endrast.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5.
(2) TEU L 53 av 28.2.2003, s. 47.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2003/135/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I del 1 bokstav C i vedlegget til vedtak 2003/135/EF skal 
niande leddet, som gjeld Bad Kreuznach, lyde:

 «i distriktet Bad Kreuznach: kommunane Becherbach, 
Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, 
Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. 
Glan, Oberhausen a. d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, 
Feilbingert, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Bad 
Münster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fürfeld, 
Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Boos, 
Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit, Rüdesheim, 
Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, 
Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, 
Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, 
Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel, 
Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth, 
Roxheim, Rümmelsheim, Schweppenhausen, Stromberg, 
Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth, 
Weinsheim og Windesheim,»

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. februar 2004

om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til lenging av planane for utrydding og vaksinasjon  
i distriktet Bad Kreuznach (Tyskland) og oppheving av planane for vaksinasjon i delstaten  

Saarland (Tyskland)(*)

[meldt under nummeret K(2004) 337]

(Berre den tyske og den franske teksta er gyldige)

(2004/146/EF)

2008/EØS/22/24

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 19.2.2004, s. 42, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 8.
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2.  I del 2 bokstav C i vedlegget til vedtak 2003/135/EF skal 
niande leddet, som gjeld Bad Kreuznach, lyde:

 «i distriktet Bad Kreuznach: kommunane Becherbach, 
Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, 
Breitenheim, Rehborn, Lettweiler, Odernheim 
a.Glan, Oberhausen a.d. Nahe, Duchroth, Hallgarten, 
Feilbingert, Hochstaetten, Niederhausen, Norheim, Bad 
Muenster a. Stein-Ebernburg, Altenbamberg, Fuerfeld, 
Tiefenthal, Neu-Bamberg, Frei-Laubersheim, Boos, 
Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit, Rüdesheim, 
Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, 
Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, 
Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, 
Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel, 
Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth, 
Roxheim, Rümmelsheim, Schweppenhausen, Stromberg, 
Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth, 
Weinsheim og Windesheim,»

3. I del 2 i vedlegget til vedtak 2003/135/EF går bokstav D 
ut.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Sambandsrepublikken Tyskland og 
Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 12. februar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte 
på gjennomføring av det indre marked(1), sist endra ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/33/EF(2), særleg 
artikkel 10 nr. 4,

med tilvising til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 
med sikte på gjennomføring av det indre marked(3), sist endra 
ved forordning (EF) nr. 806/2003(4), særleg artikkel 9 nr. 4,

med tilvising til rådsdirektiv 92/40/EØF av 19. mai 1992 om 
innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe hønsepest(5), sist 
endra ved forordning (EF) nr. 806/2003, særleg artikkel 16, 
og

ut frå desse synsmåtane:

1) I oktober 2002 melde Italia frå til Kommisjonen 
om førekomstar av infeksjonar med eit svakt 
sjukdomsframkallande aviær influensa-virus av 
undertypen H7N3 i regionane Veneto og Lombardia, og 
om at sjukdommen spreidde seg snøgt.

2) Dei italienske styresmaktene sette følgjeleg i verk 
kraftige tiltak, medrekna slakting av infiserte flokkar, 
for å kontrollere spreiinga av sjukdommen. Som eit 
tilleggstiltak bad dei italienske styresmaktene òg om 
godkjenning av eit vaksinasjonsprogram mot aviær 
influensa som skal vare i minst 18 månader, for såleis å 
unngå at infeksjonen spreier seg endå meir.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 
(2) TEF L 315 av 19.11.2002, s. 14.
(3) TEF L 395 av 30.12.1989, s. 13.
(4) TEF L 122 av 16.5.2003, s. 1.
(5) TEF L 167 av 22.6.1992, s. 1.

3) Vaksinasjonsprogrammet vart godkjent ved 
kommisjonsvedtak 2002/975/EF(6), som inneheld 
føresegner om vaksinasjon mot aviær influensa i eit 
område som er nemnt i vedlegget. Vedtaket omfattar 
òg særlege kontrolltiltak som til dømes restriksjonar 
på flytting av levande fjørfe, rugeegg og egg som er 
meinte for direkte konsum, med sikte på handel innanfor 
Fellesskapet.

4) På bakgrunn av tidlegare røynsler bør det godkjende 
vaksinasjonsprogrammet endrast, slik at det kan setjast 
i verk eventuell vaksinasjon av avlsdyr av fjørfe og 
dei vaksinasjonsordningane som vert nytta på ulike 
kategoriar fjørfe, særleg eggleggjande fjørfe, kan endrast. 
Restriksjonane med omsyn til hald av visse kategoriar 
fjørfe over ei viss aldersgrense bør vurderast på nytt, 
samstundes som det vert teke omsyn til den positive 
epidemiologiske utviklinga i førekomsten av aviær 
influensa i desse populasjonane.

5) Dei gjeldande restriksjonane på handel innanfor 
Fellesskapet med produkt med opphav i driftseiningar 
som ligg innanfor ein fastsett radius frå ei driftseining 
som er infisert med svakt sjukdomsframkallande aviær 
influensa, bør vurderast på nytt, og opphevast så framt 
det vert gjennomført visse førebyggjande tiltak.

6) Skjelneprøva (iIFA-prøva) som vart godkjend ved 
kommisjonsvedtak 2001/847/EF(7) for bruk på kalkunar, 
er no vorten utvikla ytterlegare, og bruken av henne 
på andre artar av fjørfe, særleg kjuklingar, bør gje 
dei naudsynte dyrehelsegarantiane for handel innanfor 
Fellesskapet med ferskt kjøt frå vaksinerte kjuklingar.

7) Førekomsten av infeksjonar med svakt 
sjukdomsframkallande aviær influensa er vorten monaleg 
mindre dei siste månadene. Vaksinasjonsprogrammet bør 
likevel lengjast med ytterlegare seks månader for å verne 
populasjonen mot at infeksjonen kjem tilbake.

8) Vedtak 2002/975/EF bør difor endrast.

(6) TEU L 337 av 13.12.2003, s. 87. Vedtaket endra ved vedtak 2003/436/EF 
(TEU L 149 av 17.6.2003, s. 33).

(7) TEF L 315 av 1.12.2001, s. 61.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. februar 2004

om andre endring av vedtak 2002/975/EF om innføring av vaksinasjon for å utfylle vernetiltaka  
mot svakt sjukdomsframkallande aviær influensa-virus i Italia, og om særlege tiltak for kontroll  

med flytting(*)

[meldt under nummeret K(2004) 393]

(2004/159/EF)

2008/EØS/22/25

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 20.2.2004, s. 63, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 8.
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9) Dette høvet bør samstundes nyttast til å oppheve 
kommisjonsvedtak 2000/149/EF(1), 2003/153/EF(2), 
2003/359/EF(3) og 2003/428/EF(4), som vart vedtekne 
i samband med utbrot av sterkt sjukdomsframkallande 
aviær influensa i Italia i 2000 og i Nederland og Belgia i 
2003, og som ikkje lenger vert nytta.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei endringane som Italia har bede om av det 
vaksinasjonsprogrammet som vart vedteke ved vedtak 
2002/975/EF, og som særleg gjeld:

a) høvet til å vaksinere avlsdyr av fjørfe,

b) endringa av dei vaksinasjonsprogramma som vert nytta 
på ulike kategoriar fjørfe i høve til immunstatusen deira, 
særleg eggleggjande fjørfe,

c) endringa av overvakingsprogrammet for fjørfe med opphav 
i vaksinasjonsområdet,

d) bruken av ytterlegare ein heterolog vaksine av virusstamma 
A/ck/Italia/1067/1999/H7N1,

e) lenginga av levetida til visse kategoriar fjørfe, og 

f) lenginga av vaksinasjonsprogrammet med seks månader 
(24 månader til saman),

er godkjende.

Artikkel 2

I vedtak 2002/975/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  Artikkel 3 nr. 3 vert oppheva.

(1) TEF L 50 av 23.2.2000, s. 22.
(2) TEU L 59 av 4.3.2003, s. 32.
(3) TEU L 123 av 17.5.2003, s. 59.
(4) TEU L 144 av 12.6.2003, s. 15.

2. a) I artikkel 5 nr. 1 bokstav c) vert «tre kilometer» endra 
til «éin kilometer».

 b) I artikkel 5 nr. 2 og 3 vert «og kjuklingar» og 
«og kjukling» sette inn etter høvesvis «kalkunar» og 
«kalkun», og «kalkunkjøt» vert bytt ut med «kalkun- 
og kjuklingkjøt».

3. a) I vedlegg II nr. 1 vert «og kjuklingar» sett inn etter 
«kalkunar».

 b) I vedlegg II skal nr. 2 lyde:

«2.  Bruk av prøva ved sending av ferskt kjøt av 
kalkun og kjukling frå vaksinasjonsområdet i 
Italia til andre medlemsstatar

 Kjøt frå kalkunar og kjuklingar som er vaksinerte 
mot aviær influensa, kan sendast til andre 
medlemsstatar på det vilkåret, så framt alle dyra vert 
haldne i éin bygning, at den offentlege veterinæren 
innan sju dagar før slakting tek blodprøver av 
minst ti vaksinerte kalkunar eller kjuklingar som 
er meinte for slakting. Dersom dyra derimot vert 
haldne i fleire enn éi gruppe eller éin bygning, 
skal det takast prøver av minst 20 vaksinerte dyr 
som vert valde ut tilfeldig frå alle gruppene eller 
bygningane på driftseininga.»

Artikkel 3

Vedtak 2001/149/EF, 2003/153/EF, 2003/359/EF og 2003/428/
EF vert oppheva.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. februar 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 
om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, om 
oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF og 
91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), særleg 
artikkel 83 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med rådsvedtak 91/666/EØF av 11. desember 
1991 om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og 
klovsykevaksiner(2) er det bygd opp lager av antigen til 
snøgg iblanding i vaksinar mot munn- og klauvsjuke.

2) Inntil dei får bygd opp sine eigne reservar av antigen av 
munn- og klauvsjukevirus har Australia og New Zealand 
bede om mellombels hjelp frå Fellesskapet i tilfelle der 
det vert innført naudvaksinasjon for å kontrollere eit 
eventuelt utbrot av munn- og klauvsjuke.

3) Dei rette styresmaktene i Australia og New Zealand har 
lagt fram opplysningar om dei risikovurderingane som 
dei har gjort, og gjeve overslag over dei mengdene og 
undertypane av antigen som krevst innanfor ramma av 
kriseplanane deira.

4) Etter ei vurdering av oppmodinga frå styresmaktene 
i Australia og New Zealand, og samstundes som det 
vert teke omsyn til kapasiteten til og rådveldet over 
dei mengdene og undertypane av antigen som er lagra 
i antigenreservane i Fellesskapet, ser det ut til at den 
hjelpa som det vert oppmoda om, kan gjevast utan at 
dette i unaudsynleg grad går ut over kriseplanane til 
Fellesskapet.

5) Australia og New Zealand bør på visse vilkår gjevast 
mellombels tilgang til fellesskapsreservane med antigen.

(1) TEU L 306 av 22.11.2003, s. 1.
(2) TEF L 368 av 31.12.1991, s. 21. Vedtaket sist endra ved forordning (EF) nr. 

807/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 36).

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Australia og New Zealand får mellombels tilgang til 
fellesskapsreservane med antigen til iblanding i vaksinar mot 
munn- og klauvsjuke på desse vilkåra:

1. Begge statane skal gjevast tilgang fram til 31. desember 
2004, på den måten at kvar av dei får rett til å få utdelt 
opptil 500 000 dosar med antigen til vaksinering av 
storfe, men begge statane til saman kan høgst få utdelt 
50 % av dei eksisterande lagra av dei einskilde antigena i 
fellesskapsreservane.

2. Avhengig av spesifikasjonen i den skriftlege oppmodinga 
frå dei rette styresmaktene i Australia eller New Zealand 
skal Kommisjonen straks syte for snøgg eller omgåande 
iblanding av dei høvelege antigena, og for framstilling, 
tapping, merking og levering av vaksinane i samsvar 
med dei avtalene som ligg føre mellom Kommisjonen og 
produsenten.

3. Dersom nr. 2 vert nytta, skal Kommisjonen gjere tiltak 
for å sikre at utgiftene til dei følgjande tiltaka vert borne 
i rimelege høve av dei rette styresmaktene i Australia 
eller New Zealand, alt etter kven som har oppmoda om 
iblandinga av antigen frå fellesskapsreservane i vaksinar:

a) flytting av antigen frå lagringsstaden til verksemda til 
produsenten,

b) iblanding i og framstilling av vaksinar, medrekna 
eventuelle ytterlegare prøvingar dersom det skulle vere 
naudsynt,

c) tapping og merking av vaksinane og transport av dei til 
den fastsette leveringsstaden,

d) omgåande utskifting av alle mengder med antigen 
som er nytta, med antigen som minst har den same 
kvaliteten og det same opphavet.

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. mars 2004

om mellombels tilgang for Australia og New Zealand til fellesskapsreservane med antigen av  
munn- og klauvsjukevirus(*)

[meldt under nummeret K(2004) 967]

(2004/288/EF)

2008/EØS/22/26

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 30.3.2004, s. 58, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 8.
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Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 21,

med tilvising til rådsdirektiv 92/40/EØF av 19. mai 1992 om 
innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe hønsepest(1), 
særleg artikkel 17 nr. 4 andre leddet,

med tilvising til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle 
disease(2), særleg artikkel 21 nr. 4 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av kommisjonsvedtak 2004/102/EF av 
26. januar 2004 om godkjenning av kriseplanar for 
motkjemping av aviær influensa og Newcastle disease(3) 
er dei nemnde kriseplanane godkjende for dei noverande 
medlemsstatane.

2) Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia har 
lagt fram for godkjenning kriseplanar for motkjemping 
av aviær influensa og Newcastle disease.

3) Desse kriseplanane stettar dei kriteria som er fastsette i 
direktiv 92/40/EØF og 92/66/EØF, og gjer det mogleg 
å nå dei ønskte måla dersom planane vert ajourførde 
jamleg og effektivt gjennomførde.

4) Planane som er lagde fram av dei nye medlemsstatane, 
bør difor godkjennast. Av omsyn til klarleiken bør 
kriseplanane for dei noverande medlemsstatane òg 
godkjennast ved dette vedtaket.

(1) TEF L 167 av 22.6.1992, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF)  
nr. 806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) TEF L 260 av 5.9.1992, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF)  
nr. 806/2003.

(3) TEU L 30 av 4.2.2004, s. 22.

5) Vedtak 2004/102/EF bør difor opphevast og bytast ut 
med dette vedtaket.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1.  Kriseplanane for motkjemping av aviær influensa og 
Newcastle disease som er lagde fram av dei noverande 
medlemsstatane som er førde opp i vedlegget, er godkjende.

2.  Kriseplanane for motkjemping av aviær influensa og 
Newcastle disease som er lagde fram av dei nye medlemsstatane 
som er førde opp i vedlegget, er godkjende.

Artikkel 2

Føresegna i artikkel 1 nr. 2 skal nyttast med atterhald for og 
frå den datoen då tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia tek til å gjelde.

Artikkel 3

Vedtak 2004/102/EF vert oppheva.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 26. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. april 2004

om godkjenning av kriseplanar for kamp mot aviær influensa og Newcastle disease(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1517]

(2004/402/EF)

2008/EØS/22/27

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 27.4.2004, s. 111, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 8.
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VEDLEGG

Liste over dei noverande og dei nye medlemsstatane som er nemnde i artikkel 1

Kode Stat

AT Austerrike

BE Belgia

CY Kypros

CZ Den tsjekkiske republikken

DE Tyskland

DK Danmark

EE Estland

EL Hellas

ES Spania

FI Finland

FR Frankrike

HU Ungarn

IE Irland

IT Italia

LV Latvia

LT Litauen

LU Luxembourg

MT Malta

NL Nederland

PL Polen

PT Portugal

SE Sverige

SI Slovenia

SK Slovakia

UK Det sameinte kongeriket
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til tiltredelsesakten for Den tsjekkiske 
republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 42,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig artikkel 8 nr. 2 
bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger:

I kommisjonsvedtak 2003/828/EF av 25. november 2003 1) 
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue 
Tongue(2) ble det avgrenset verne- og overvåkingssoner 
som svarer til særskilte epidemiologiske situasjoner, og 
det ble fastsatt vilkår for å innvilge unntak fra forbudet 
mot forflytning av dyr innenfor og fra disse sonene.

2) For Kypros og Malta innhentes det epidemiologiske data 
for å kunne trekke en konklusjon om  statusen for Blue 
Tongue i disse nye medlemsstatene. I påvente av denne 
konklusjonen er det nødvendig å klassifisere Kypros og 
Malta midlertidig innenfor rammen av vedtak 2003/828/
EF.

3) Ettersom Blue Tongue overføres med smittebærere, er 
det hensiktsmessig å vurdere statusen i de territoriene i 
medlemsstatene som allerede er oppført i vedlegg I til  
 
 
 
 

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 311 av 27.11.2003, s. 41. Vedtaket endret ved vedtak 2004/34/EF 

(EUT L 7 av 13.1.2004, s. 47).

vedtak 2003/828/EF, og som geografisk og epidemiologisk 
sett ligger nærmest Kypros og Malta.

4) Derfor kan situasjonen på Malta midlertidig anses 
som sammenlignbar med den i det sørlige Sicilia og 
situasjonen på Kypros med den på Dodekanesene. I 
henhold til artikkel 42 i tiltredelsesakten må imidlertid 
denne overgangsstatusen vurderes på nytt innen tre år fra 
tiltredelsesdatoen for Kypros og Malta.

5) Følgelig bør overgangsbestemmelsene for forflytning 
av levende dyr av mottakelige arter til og fra Kypros 
og Malta være de samme som for forflytninger av slike 
dyr til og fra henholdsvis Dodekanesene og det sørlige 
Sicilia.

6) Vedtak 2003/828/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2003/828/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse med forbehold om at 
tiltredelsestraktaten av 2003 for Den tsjekkiske republikk, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia trer i kraft, og fra datoen for dens 
ikrafttredelse.

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om endring av vedtak 2003/828/EF om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue  
med hensyn til Kypros og Malta(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1601]

(2004/430/EF)

2008/EØS/22/28

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.5.2004, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 8.
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

(Restriksjonssoner: geografiske områder der medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner)

Sone A (serotype 2 og 9 samt i mindre grad 4 og 16)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) får anvendelse

Italia

Sicilia Ragusa, Enna

Molise Isernia, Campobasso

Abruzzi Chieti og alle kommuner som er underlagt den lokale helsemyndigheten i Avezzano-Sulmona

Lazio Latina, Frosinone

Campania Alle kommuner som er underlagt den lokale helsemyndigheten i Caserta 1

Basilicata Matera og Potenza (med unntak av alle kommuner som er underlagt den lokale helsemyndigheten i 
Venosa)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) ikke får anvendelse

Italia

Sicilia Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa, Trapani

Calabria Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata Potenza (alle kommuner som er underlagt den lokale helsemyndigheten i Venosa)

Puglia Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Campania Caserta (med unntak av alle kommuner som er underlagt den lokale helsemyndigheten i Caserta 1), 
Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Malta(1)

Sone B (serotype 2)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) får anvendelse

Italia

Lazio Viterbo, Roma, Rieti (kommunene Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, 
Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevecchio, Concerviano, Configni, 
Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano 
Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San 
Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, 
Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, 
Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina og 
Vacone)

Toscana Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

Umbria Terni

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) ikke får anvendelse

Italia

Abruzzi L’Aquila (med unntak av alle kommuner som er underlagt den lokale helsemyndigheten i Avezzano-
Sulmona)

Lazio Rieti (kommunene Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, 
Castel Sant’angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, 
Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, 
Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania og Varco Sabino)

Umbria Perugia

Marche Ascoli Piceno, Macerata

(1)  (*) Overgangsstatus for dyrehelse for Kypros og Malta i påvente av analysen av epidemiologiske data. Statusen skal vurderes på 
nytt senest 1. mai 2007.
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Sone C (serotype 2 og 4)

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) får anvendelse

Frankrike

Corse du sud, Haute Corse

Spania

Balearene

Områder der artikkel 3 nr. 2 bokstav a) ikke får anvendelse

Italia

Sardinia Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Sone D

Hellas

Hele det greske territorium unntatt administrasjonsområdene oppført i sone E.

Sone E

Hellas

Administrasjonsområdene Dodekanesene, Samos, Chios og Lesvos. 

Kypros(1)»

(1)  (*) Overgangsstatus for dyrehelse for Kypros og Malta i påvente av analysen av epidemiologiske data. Statusen skal vurderes på 
nytt senest 1. mai 2007.



Nr. 22/152 24.4.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 21,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 22 nr. 3 og artikkel 29 nr. 3 tredje leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I kommisjonsvedtak 1999/246/EF av 30. mars 1999 om 
godkjenning av visse beredskapsplaner for kontroll med 
klassisk svinepest(2) vart desse planane godkjende for 
Belgia, Danmark, Tyskland, Hellas, Spania, Frankrike, 
Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Austerrike, 
Portugal, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket.

2)  Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia har 
lagt fram for godkjenning i Kommisjonen kriseplanar for 
motkjemping av klassisk svinepest.

3)  Desse planane stettar dei kriteria som er 
fastsette i direktiv 2001/89/EF, og gjer det 
mogleg å nå dei ønskte måla dersom planane vert 
ajourførde jamleg og effektivt gjennomførde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endra ved tilmeldingsakta av 2003 
(TEU L 236 av 23.9.2003, s. 381).

(2) TEF L 93 av 8.4.1999, s. 24. Vedtaket endra ved vedtak 2000/113/EF (TEF 
L 33 av 8.2.2000, s. 23).

4)  Kriseplanane som er lagde fram av dei nye medlemsstatane, 
bør difor godkjennast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Kriseplanane for motkjemping av klassisk svinepest som er 
lagde fram av dei nye medlemsstatane som er førde opp i 
vedlegget, er godkjende.

Artikkel 2

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den 
datoen då tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia tek til å gjelde.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om godkjenning av visse kriseplanar for kamp mot klassisk svinepest

[meldt under nummeret K(2004) 1609]

(2004/431/EF)

2008/EØS/22/29

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.5.2004, s. 31, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 8.
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VEDLEGG

Liste over dei nye medlemsstatane som er nemnde i artikkel 1

Kode Stat

CY Kypros

CZ Den tsjekkiske republikken

EE Estland

HU Ungarn

LV Latvia

LT Litauen

MT Malta

PL Polen

SI Slovenia

SK Slovakia
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske 
republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 2 nr. 3,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 21,

med tilvising til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 
2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 
om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF 
og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), 
særleg artikkel 72 nr. 7, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I kommisjonsvedtak 93/455/EØF av 23. juli 1993 om 
godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse 
av munn- og klovsyke(2) vart desse planane godkjende 
for dei noverande medlemsstatane.

2)  Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia har 
lagt fram for godkjenning kriseplanar for motkjemping 
av munn- og klauvsjuke.

3)  Desse planane stettar dei kriteria og krava 
som er fastsette i direktiv 2003/85/EF, og gjer det 
mogleg å nå dei ønskte måla dersom planane vert 
ajourførde jamleg og effektivt gjennomførde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) TEU L 306 av 22.11.2003, s. 1.
(2) TEF L 213 av 24.8.1993, s. 20. Vedtaket sist endra ved vedtak 2001/96/EF 

(TEF L 35 av 6.2.2001, s. 52).

4)  Kriseplanane som er lagde fram av dei nye medlemsstatane, 
bør difor godkjennast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Kriseplanane for motkjemping av munn- og klauvsjuke som 
er lagde fram av dei nye medlemsstatane som er førde opp i 
vedlegget, er godkjende.

Artikkel 2

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den 
datoen då tilmeldingstraktaten for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia tek til å gjelde.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. april 2004

om godkjenning av visse kriseplanar for kamp mot munn- og klauvsjuke(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1648]

(2004/435/EF)

2008/EØS/22/30

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.5.2004, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2005 av 29. april 2005  om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 8.



24.4.2008 Nr. 22/155EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

Liste over dei nye medlemsstatane som er nemnde i artikkel 1

Kode Stat

CY Kypros

CZ Den tsjekkiske republikken

EE Estland

HU Ungarn

LV Latvia

LT Litauen

MT Malta

PL Polen

SI Slovenia

SK Slovakia
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig artikkel 9 nr. 1 
bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2003/828/EF av 25. november 
2003 om verne- og overvåkingssoner i forbindelse 
med Blue Tongue(2) ble gjort på bakgrunn av den 
rådende Blue Tongue-situasjonen i de berørte områdene i 
Fellesskapet. Ved nevnte vedtak ble det avgrenset verne- 
og overvåkingssoner (restriksjonssoner) som svarer til 
nærmere angitte epidemiologiske situasjoner, og det 
ble fastsatt vilkår for å innvilge unntak fra forbudet 
mot å flytte dyr fra en slik sone fastsatt i 2000/75/EF 
(forflytningsforbudet) om forflytning av dyr innenfor og 
fra disse sonene.

2) Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) avholdt 
26.-29. oktober 2003 et Blue Tounge-symposium. En 
av konklusjonene fra symposiet var at dyr kan flyttes 
fra en smittesone til en Blue Tongue-fri sone uten risiko 
for spredning av virus, forutsatt at dyrene ble vaksinert 
mer enn én måned før flyttingen, og at vaksinen som 
ble benyttet, dekker alle serotyper som forekommer i 
opprinnelsesområdet.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 311 av 27.11.2003, s. 41. Vedtaket endret ved vedtak 2004/34/EF 

(EUT L 7 av 13.1.2004, s. 47).

3) I lys av denne konklusjonen ble vilkårene for forflytning 
av vaksinerte dyr i vedtak 2003/828/EF endret på grunnlag 
av den rådende situasjonen i det siste kvartalet av 2003 
ved vedtak 2004/34/EF, for at slike forflytninger skulle 
kunne tillates uten at det ble krevd at virusspredningen 
i opprinnelsesområdet eller smittebærerens aktivitet i 
destinasjonsområdet har opphørt. Av forsiktighetshensyn 
gjelder vedtak 2003/828/EF, endret ved vedtak 2003/34/
EF, likevel bare for innenlands forflytning fra områder 
hvor det er gjennomført vaksinering i samsvar med 
vaksinasjonsprogrammet iverksatt av vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstaten.

4) Etter at det vinteren 2003/04 ble gjennomført en tredje 
vaksinasjonskampanje og virusspredningen generelt er 
redusert i alle de berørte restriksjonssonene, er det nå 
mulig å vurdere å fastsette generelle vilkår for innenlandsk 
forflytning av vaksinerte dyr fra restriksjonssoner uten å 
ta hensyn til virusspredningen som fortsatt forekommer 
i opprinnelsesområdet. Av forsiktighetshensyn bør 
imidlertid dyrene komme fra besetninger som er 
vaksinert i samsvar med programmet iverksatt av 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten, 
og overvåkingsprogrammet for smittebærere i et 
epidemiologisk relevant mottakerområde har vist at 
voksne insekter av slekten Culicoïdes imicola ikke lenger 
er aktive.

5) Artikkel 3 nr. 1 i vedtak 2003/828/EF inneholder unntak 
fra forflytningsforbudet i forbindelse med innenlands 
forflytning av dyr eller deres sæd, egg og embryoer, og 
får anvendelse på visse restriksjonssoner i Frankrike og 
Italia. Skrivefeilen som førte til at Spania ble utelatt fra 
artikkel 3 nr. 1 i nevnte vedtak, bør rettes.

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. juli 2004

om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytning av dyr som er vaksinert mot  
Blue Tongue, fra vernesoner(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1925]

(2004/550/EF)

2008/EØS/22/31

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 16.7.2004, s. 51, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 11.
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6) Vedtak 2003/828/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2003/828/EF gjøres følgende endringer:

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

 «1. Innenlands forsendelse av dyr eller deres sæd, egg 
og embryoer fra en av restriksjonssonene i vedlegg I 
skal unntas fra forflytningsforbudet under forutsetning 
av at dyrene og deres sæd, egg eller embryoer oppfyller 
vilkårene i vedlegg II eller, for Spania, Frankrike og 
Italia, at de oppfyller vilkårene i nr. 2, og for Hellas at de 
oppfyller vilkårene i nr. 3.

 2. I Spania, Frankrike og Italia skal innenlands 
forflytning som nevnt i nr. 1 unntas fra forflytningsforbudet 
av vedkommende myndighet dersom

a) dyrene kommer fra en besetning som er vaksinert i 
samsvar med programmet iverksatt av vedkommende 
myndighet,

b) dyrene i mer enn 30 dager og mindre enn ett år før 
forsendelsesdatoen har vært vaksinert mot den eller 
de serotype(r) som forekommer i et epidemiologisk 
relevant opprinnelsesområde,,

c) overvåkingsprogrammet for smittebærere i et 
epidemiologisk relevant mottakerområde har vist at 
voksne insekter av slekten Culicoïdes imicola ikke 
lenger er aktive.»

2. Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 5. august 2004.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG 1

(Restriksjonssoner: geografiske områder der medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner)

Sone A (serotype 2 og 9 samt i mindre grad 4 og 16)

Italia
Abruzzi: Chieti og alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Avezzano-Sulmona

Basilicata: Matera, Potenza

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania: Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Lazio: Frosinone, Latina

Molise: Isernia, Campobasso

Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Malta(*)

Sone B (serotype 2)

Italia

Abruzzi: L’Aquila med unntak av alle kommuner som hører inn under den lokale helsemyndigheten i Avezzano-
Sulmona

Lazio: Viterbo, Roma, Rieti

Marche: Ascoli Piceno, Macerata

Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Umbria: Terni, Perugia

Sone C (serotype 2 og 4 samt i mindre grad 16)

Spania

Balearene

Frankrike

Corse du sud, Haute Corse

Italia

Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Sone D

Hellas

Hele Hellas’ territorium unntatt administrasjonsområdene oppført i sone E

Sone E

Hellas

Administrasjonsområdene Dodekanesene, Samos, Chios og Lesvos

Kypros(*)

________________
(*) Overgangsstatus for dyrehelsen på Kypros og Malta, i påvente av analyse av epidemiologiske data. Statusen skal vurderes på nytt 

innen 1. mai 2007.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 72/462/EØF av 
12. desember 1972 om helseproblemer og dyrehelseproblemer 
ved import av storfe, svin, sau og geit samt ferskt kjøtt eller 
kjøttprodukter fra tredjestater(1), særlig artikkel 11 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 
1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit 
innenfor Fellesskapet(2), særlig artikkel 14 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

(1) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 28. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/50/
EF (EUT L 169 av 8.7.2003, s. 51).

1) Modellen for veterinærattest for handel innenfor 
Fellesskapet med avlsdyr av sau og geit er fastsatt i 
modell III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF.

2) Modellen for veterinærattest ved import av tamsau 
og tamgeit fra tredjestater er fastsatt som «OVI-X» 
i del 2 av vedlegg I til rådsvedtak 79/542/EØF av 
21. desember 1976 om opprettelse av en liste over 
tredjestater eller deler av tredjestater og om krav til 
dyrehelse og hygiene samt utstedelse av veterinærattest 
ved import til Fellesskapet av visse levende dyr og ferskt 
kjøtt fra disse(3).

3) I samsvar med kapittel A del I i vedlegg VIII og kapittel E 
i vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(4), er visse restriksjoner på 
handel med og import av avlsdyr av sau og geit endret for 
å gjenspeile strengere tiltak for å utrydde skrapesyke.

(3) EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15. Vedtaket sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2004/372/EF (EUT L 118 av 23.4.2004, s. 45). 

(4) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 (EUT L 162 av 30.4.2004, 
s. 52).

KOMMISJONSVEDTAK 

av 9. juli 2004

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF og vedlegg I til rådsvedtak 79/542/EØF  
når det gjelder ajourføring av modellen for helsesertifikater for sau og geit(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1926]

(2004/554/EF)

2008/EØS/22/32

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 248 av 22.7.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 11.
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4) Det er nødvendig å tilpasse modell III av helsesertifikatet 
i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF og sertifikatmodellen 
OVI-X i vedlegg I til vedtak 79/542/EØF, til de ajourførte 
reglene.

5) Direktiv 91/68/EØF og vedtak 79/542/EØF bør derfor 
endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Modell III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF erstattes med 
vedlegg I til dette vedtak.

Artikkel 2

Modell OVI-X i del 2 i vedlegg I til vedtak 79/542/EØF 
erstattes med vedlegg II til dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juni 2004.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«MODELL III

1. Avsender (fullstendig navn og adresse)

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

HELSESERTIFIKAT(1) 

for handel med avlsdyr av sau og geit mellom medlemsstatene  
i Den europeiske union

           Nr.                                                         ORIGINAL

3. MEDLEMSSTAT  ...................................................................

2. Mottaker (fullstendig navn og adresse)

 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

4. Vedkommende myndighet

4.1. Departement: ..............................................................................

4.2. Avdeling:  ....................................................................................

 ..................................................................................................................

5. Lastested: ...................................................................................

...................................................................................................................

6. Transportmiddel(2)

6.1. Type  ...........................................................................................

6.2. Identifikasjon  ...........................................................................

7. Opprinnelsesvirksomhet(er)

7.1. Navn og adresse til driftsenheten(4)

 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

7.2. Navn, adresse og registreringsnummer for den godkjente 
oppsamlingssentralen(4)

  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  ................................................................................................................. 
  .................................................................................................................

8. Dyrenes bestemmelsessted

8.1. EU-medlemsstat: ........................................................................

8.2.1. Navn og adresse til driftsenheten(4)

8.2.2. Navn, adresse og registreringsnummer for den godkjente 
oppsamlingssentralen i opprinnelses medlemsstaten(4)

 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................

9. Antall dyr  ..................................................................................

10. Identifikasjon av dyrene

10.1.  Dyreart(er):  .................................................................................   rase  ............................................................................................................

10.2. Individuell identifikasjon av dyrene i forsendelsen 

 Offisiell individuell identifikasjon(3)       Alder (måneder) og kjønn (  kastrert)    Antall dyr

11. Dyrenes opprinnelse

Dyrene er enten:

a) født og siden fødselen oppdrettet på Fellesskapets territorium(4)

 eller

 b) importert fra en tredjestat som oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i vedtak 79/542/EØF i samsvar med artikkel 8 i direktiv    
                          72/462/EØF(4).
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12. Helseopplysninger

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet over, oppfyller følgende krav:

12.1. De er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timene før lasting) og viser ingen kliniske tegn på sykdom.

12.2. De er ikke dyr som skal nedslaktes i forbindelse med et program for utryddelse av en smittsom sykdom eller en infeksjonssykdom.

12.3. De kommer ikke fra en driftsenhet som av dyrehelsemessige årsaker er underlagt forbud, og har ikke vært i kontakt med dyr fra en slik 
driftsenhet, underforstått at: 

12.3.1. forbudet skyldes utbrudd av en av følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for: 

- brucellose, 

- rabies, 

- miltbrann,

12.3.2. når det siste dyret som lider av eller er mottakelig for en av ovennevnte sykdommer, er nedslaktet og/eller destruert, skal forbudet 
opprettholdes i minst: 

-  42 dager på grunn av brucellose, 

-  30 dager på grunn av rabies, 

- 15 dager på grunn av miltbrann,

12.3.3. de ikke kommer fra en driftsenhet eller ikke har vært i kontakt med dyr fra en driftsenhet som ligger i en vernesone som er opprettet i 
henhold til Fellesskapets regelverk, og som dyr ikke kan forlate,

12.3.4. de ikke er underlagt dyrehelsetiltak i henhold til Fellesskapets regelverk for munn- og klovsyke og ikke er vaksinert mot denne 
sykdommen.

12.4. De er blitt holdt i én og samme opprinnelsesenhet i et tidsrom på minst 30 dager før lasting, eller siden fødselen i opprinnelsesenheten 
dersom dyrene er yngre enn 30 dager, og ingen dyr av artene sau eller geit er tatt inn i opprinnelsesenheten de siste 21 dagene før 
lasting, og ingen klovdyr som er importert fra en tredjestat, er tatt inn i opprinnelsesenheten de siste 30 dagene før forsendelse fra 
opprinnelsesenheten, med mindre disse dyrene ble tatt inn i samsvar med artikkel 4a nr. 2 i direktiv 91/68/EØF.

12.5. De oppfyller tilleggsgarantiene fastsatt i artikkel 7 eller 8 i rådsdirektiv 91/68/EØF, og som er fastsatt for mottakermedlems- 
staten eller en del av dens territorium …………………………………………………….[navn på medlemsstat eller del av dens 
territorium] i kommisjonsvedtak …/…/EF(4).

12.6. De oppfyller minst ett av følgende vilkår i 12.6.1, 12.6.2 eller 12.6.3, og kan dermed tas inn i en driftsenhet for sau eller geit som er 
offisielt fri for brucellose (B. melitensis)(4):

12.6.1. opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium ………………………[navn på medlemsstat eller del av 
dens territorium] som er offisielt fri for brucellose i samsvar med kommisjonsvedtak …/…/EF(4), eller

12.6.2. de kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis)(4), eller

12.6.3. de kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis)(4), og

i) de er identifisert individuelt, og

ii) de er aldri blitt vaksinert mot brucellose eller dersom de er blitt vaksinert, skal vaksinasjonen ikke ha funnet sted i løpet av de 
siste to årene, eller de er hunndyr som er over to år, og som ble vaksinert innen de var sju måneder, og

iii) de er blitt isolert i opprinnelsesenheten under offentlig tilsyn og har i dette tidsrommet med minst seks ukers mellomrom 
gjennomgått to prøver for påvisning av brucellose med negativt resultat, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF(4).
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12.7. De oppfyller minst ett av følgende vilkår i 12.7.1, 12.7.2 eller 12.7.3, og kan dermed tas inn i en driftsenhet for sau eller geit som er fri 
for brucellose (B. melitensis)(4):

12.7.1. de kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis)(4), eller

12.7.2. de kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis)(4), eller

12.7.3. inntil den datoen som er fastsatt i utryddelsesplanene godkjent i samsvar med vedtak 90/242/EØF, kommer de fra en annen driftsenhet 
enn den som er nevnt i 12.7.1 og 12.7.2, og oppfyller følgende vilkår:

i) de er identifisert individuelt,

ii) de kommer fra en driftsenhet der samtlige dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. melitensis), ikke har vist kliniske tegn 
eller andre tegn på brucellose i minst tolv måneder, og 

iii) de er enten:

- ikke blitt vaksinert mot brucellose (B. melitensis) de siste to årene, og 

- blitt holdt isolert i opprinnelsesenheten under veterinærkontroll, og har i dette tidsrommet  med minst seks ukers 
mellomrom gjennomgått to prøver for påvisning av brucellose med  negativt resultat, i samsvar med vedlegg C til 
direktiv 91/68/EØF(4), 

eller de er

- blitt vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, og 

- ikke blitt vaksinert i løpet av de siste 15 dagene før dette helsesertifikatets utstedelsesdato(4). 

12.8. Når det gjelder smittsom epididymitt hos vær (B. ovis), skal ukastrerte avlsværer:

i) komme fra en driftsenhet der det i løpet av de siste tolv månedene ikke har vært påvist noe tilfelle av smittsom epididymitt hos 
vær (B. ovis), 

ii) ha vært holdt uavbrutt i driftsenheten i de siste 60 dagene før forsendelsen, og 

iii) i løpet av de siste 30 dagene før forsendelsen ha gjennomgått en prøve med negativt resultat for påvisning av smittsom epididymitt 
hos vær (B. ovis) i samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF.

12.9. Etter det undertegnede kjenner til, og i samsvar med skriftlig erklæring fra eieren, kommer de ikke fra en driftsenhet og har ikke vært i 
kontakt med dyr fra en driftsenhet der følgende sykdommer er klinisk påvist: 

i) i løpet av de siste seks månedene, smittsom agalakti hos sau (Mycoplasma agalactiae), eller smittsom agalakti hos geit 
(Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides «Large Colony»), 

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

iii) i løpet av de siste tre årene, lungeadenomatose, mædi/visna eller virusarteritt/-encefalitt hos geit.  Dette tidsrommet skal imidlertid 
begrenses til tolv måneder dersom dyr angrepet av mædi/visna eller virusarteritt/-encefalitt hos geit, er slaktet, og de øvrige dyrene 
har reagert negativt på to prøver.

12.10. Når det gjelder skrapesyke, skal dyrene oppfylle kravene fastsatt i kapittel A del I bokstav a) i vedlegg VIII til forordning (EF) 
nr. 999/2001.

12.10.1.   Dersom de skal sendes til en medlemsstat som for hele eller deler av sitt territorium omfattes av 
bestemmelsene i bokstav b) eller c) i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, oppfyller  
tilleggsgarantiene fastsatt for mottakermedlemsstaten eller en del av dens territorium …………… 
[navn på medlemsstat eller del av dens territorium] i kommisjonsforordning (EF) nr. ..…/…..(4).
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13.1. Dyrene ble transportert ved hjelp av transportmidler og festeanordninger som på forhånd er rengjort og desinfisert med et 
desinfeksjonsmiddel som er offentlig godkjent, og som gjør det mulig å sikre et effektivt vern av dyrenes helsetilstand.

13.2. På grunnlag av den offisielle dokumentasjonen som følger dyrene, startet forsendelsen som omfattes av dette helse sertifikatet, den 
………………………………. [dato](5).

13.3. På tidspunktet for undersøkelsen var dyrene skikket til å bli transportert som planlagt i samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 91/628/
EØF(6).

14. Dette sertifikatet er gyldig i ti dager fra datoen for undersøkelsen.

14.1. Offisielt stempel og underskrift

 Stempel

14.2. Utstedt i:

  ................................................................................................................
[undersøkelsessted]

14.3. Utstedt den:

  ................................................................................................................
[undersøkelsesdato]

14.4. Den offentlige veterinærens underskrift

  ................................................................................................................

  ................................................................................................................
[navn og stilling med blokkbokstaver]

 
Merknader

(1) Et helsesertifikat kan utstedes bare for det antall dyr som transporteres i samme jernbanevogn, lastebil, fly eller skip, og som kommer fra 
samme driftsenhet og har samme mottaker. 

(2) For jernbanevogner og lastebiler oppgis registreringsnummer, for fly rutenummer og for skip skipets navn.
(3) Angi antall og sted.
(4) Stryk det som ikke passer.
(5) Dersom en forsendelse er samlet i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på forskjellige datoer, anses datoen da transporten 

startet for hele forsendelsen, å være den tidligste datoen da en del av forsendelsen forlot opprinnelsesenheten.
(6) Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra deres forpliktelser i henhold til gjeldende fellesskapsbestemmelser, særlig med hensyn til om 

dyr er skikket til transport.»
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VEDLEGG II

«MODELL OVI-X

1. Avsender (fullstendig navn og adresse)
  ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

VETERINÆRATTEST 
for avls- og/eller produksjonsdyr av tamsau og tamgeit(1) for 

forsendelse til Det europeiske fellesskap
 Nr.(2)                                                 ORIGINAL

3. Dyrenes opprinnelse(3)
3.1. Stat:  ..........................................................................................
3.2. Områdekode:  ............................................................................

4. Vedkommende myndighet
4.1. Departement:  ............................................................................
4.2. Avdeling:  .................................................................................. 

 ...................................................................................................
4.3. Lokal/regional myndighet:  ....................................................... 

 ...................................................................................................

  ...................................................................................................

2. Mottaker (fullstendig navn og adresse)
  ...................................................................................................

  ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

5. Dyrenes planlagte bestemmelsessted
5.1. EU-medlemsstat:  ......................................................................
5.2. Navn, adresse og registreringsnummer til driftsenheten:
  ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

6. Virksomhet(er) og lastested ved eksport
 (navn og adresse til driftsenheten(e))
6.1. Driftsenhet(er):  ......................................................................... 

 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

6.2. Godkjent oppsamlingssentral(6)(7):  .......................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

7. Transportmiddel og identifikasjon av forsendelsen(4)
7.1. (Lastebil, jernbanevogn, fly eller skip)(5)
7.2. Registreringsnummer, skipets navn eller flyets rutenummer: .. 

 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

7.3. Opplysninger for identifikasjon av forsendelsen(6): ................. 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ................................................................................................... 
 ...................................................................................................

8. Identifikasjon av dyr og prøver
8.1. Dyreart og/eller krysningsavkom:  ............................................................................................................................................................
8.2. Individuell identifikasjon av dyrene i forsendelsen(8):
 
                Offisielt identifikasjonsnummer(8)                             Alder og kjønn(9)                    Prøver(6)(10)                       .

8.3. Samlet antall dyr (med tall og bokstaver):  ................................................................................................................................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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9. Hygieneattestasjon
 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet i denne veterinærattesten:
9.1. kommer fra driftsenheter som ikke har vært omfattet av offisielle forbud av helsemessige grunner i de siste 42 dagene når det 

gjelder brucellose, i de siste 30 dagene når det gjelder miltbrann og i de siste seks månedene når det gjelder rabies, og dyrene 
har ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som ikke oppfyller disse vilkårene,

9.2. er ikke behandlet med:
- stilbener eller stoffer med tyreostatisk virkning,
-  stoffer med østrogen, androgen eller gestagen virkning eller beta-agonister for andre formål enn terapeutisk eller 

avlsteknisk behandling (som definert i rådsdirektiv 96/22/EF).

10. Dyrehelseattestasjon

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet over, oppfyller følgende krav:

10.1. de kommer fra området med koden: ……………(3) som på den datoen da denne attesten ble utstedt:

(5) enten [a) i 24 måneder har vært fri for munn- og klovsyke, i tolv måneder har vært fri for kvegpest, bluetongue, Rift Valley 
Fever, småfepest, saue- og geitekopper, ondartet lungesyke hos geit og epizootisk hemoragisk sykdom, og i seks måneder for 
vesikulær stomatitt, og]

(5) eller [a) ..(i) i tolv måneder har vært fri for kvegpest, bluetongue, Rift Valley Fever, småfepest, saue- og geitekopper, ondartet 
lungesyke hos geit og epizootisk hemoragisk sykdom, og i seks måneder for vesikulær stomatitt, og

(ii) som siden ………… (dato) har vært betraktet som fri for munn- og klovsyke, uten at det har vært tilfeller/utbrudd 
etter denne datoen, og som ved kommisjonsvedtak ----/----/EF av ………… (dato) har tillatelse til å eksportere disse 
dyrene, og]

b) der det i løpet av de siste tolv månedene ikke har funnet sted vaksinasjon mot disse sykdommene, og der import av 
tamme klovdyr som er vaksinert mot disse sykdommene, ikke er tillatt,

10.2. de har vært holdt på området beskrevet i nr. 10.1, siden fødselen, eller i minst de siste seks månedene før forsendelse til Det 
europeiske fellesskap, uten å ha vært i kontakt med importerte klovdyr i løpet av de siste 30 dagene,

10.3. de har siden fødselen eller i minst 40 dager før forsendelse vært holdt på driftsenheten(e) beskrevet i nr. 6.1:

a) på og omkring hvilken/hvilke det i et område med en radius på 150 km, i løpet av de siste 100 dagene ikke har vært 
noe tilfelle/utbrudd av bluetongue og epizootisk hemoragisk sykdom, og

b) på og omkring hvilken/hvilke det i et område med en radius på 20 km, i løpet av de siste 40 dagene ikke har vært 
noe tilfelle/utbrudd av de andre sykdommene nevnt i nr. 10.1,

10.4. etter det undertegnede kjenner til, og i samsvar med skriftlig erklæring fra eieren:

a) kommer dyrene ikke fra en driftsenhet og har ikke vært i kontakt med dyr fra en driftsenhet der følgende sykdommer 
er klinisk påvist: 

i) i løpet av de siste seks månedene, smittsom agalakti hos sau eller geit (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma 
capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides «Large Colony»),

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

iii) i løpet av de siste tre årene, lungeadenomatose, og

iv) mædi/visna eller virusarteritt/-encefalitt hos geit,

(5) enten  [i løpet av de siste tre årene]

(5) eller  [i løpet av de siste tolv månedene, dersom alle de angrepne dyrene er blitt slaktet, og de øvrige dyrene deretter har 
reagert negativt på to prøver med minst seks måneders mellomrom,]

b) er dyrene omfattet av et offisielt system for melding av disse sykdommene, og

c) har dyrene vært fri for kliniske tegn eller andre tegn på tuberkulose og brucellose i løpet av de tre siste årene før 
eksport,

10.5. de er ikke dyr som skal nedslaktes i forbindelse med et nasjonalt program for utryddelse av sykdommer, og de er heller ikke 
vaksinert mot sykdommene nevnt i nr. 10.1,

10.6.A. de kommer fra:

(5)(11) enten [området beskrevet i nr. 3.2, som er anerkjent som offisielt fri for brucellose,]

(5) eller [driftsenheten(e) beskrevet i nr. 6.1, der med hensyn til brucellose (Brucella melitensis):

a) alle mottakelige dyr har vært fri for kliniske tegn eller andre tegn på denne sykdommen de siste tolv månedene,

b) et representativt antall sauer og geiter som er eldre enn seks måneder, hvert år gjennomgår en serologisk prøve(12), 
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(5)(13) enten [c) ingen sauer eller geiter er vaksinert mot denne sykdommen, unntatt dem som er vaksinert med Rev. 1-vaksine for 
mer enn to år siden,

 d) de to siste prøvene(14), som er tatt med minst seks måneders mellomrom, henholdsvis ………… (dato) og ………… 
(dato), på alle sauer og geiter som er eldre enn seks måneder, gav negative resultater, og]

(5) eller [c) sauer og geiter som er yngre enn sju måneder, er vaksinert mot denne sykdommen med Rev. 1-vaksine,

 d) de to siste prøvene(14), som er tatt med minst seks måneders mellomrom, henholdsvis

 - ………… (dato) og ………… (dato), på alle uvaksinerte sauer og geiter som er eldre enn seks måneder, og

 - ………… (dato) og ………… (dato), på alle vaksinerte sauer og geiter som er eldre enn 18 måneder, 
gav negative resultater, og]

 e) alle sauer og geiter oppfyller minst vilkårene og kravene ovenfor],

(5) [10.6.B.  de ukastrerte værene har vært holdt uavbrutt de siste 60 dagene i en driftsenhet der det i løpet av de siste tolv månedene ikke 
har vært påvist noe tilfelle av smittsom epididymitt hos vær (Brucella ovis), og i løpet av de siste 30 dagene har disse værene 
gjennomgått en komplementbindingsprøve for påvisning av smittsom epididymitt hos vær med et resultat under 50 IE/ml,]

10.6.C. Når det gjelder skrapesyke:

(5) (16) [10.6.C.1. dersom de skal sendes til en medlemsstat som for hele eller deler av sitt territorium omfattes av bestemmelsene fastsatt 
i bokstav b) eller c) i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, skal dyrene oppfylle garantiene fastsatt i 
programmet nevnt i nevnte bokstav, og de garantiene som mottakermedlemsstatene krever når det gjelder skrapesyke, og]

enten

(5)[10.6.C.2.er produksjonsdyr som er født og hele tiden har vært oppdrettet på driftsenheter der det aldri har vært påvist noe tilfelle av 
skrapesyke,]

(5) (15) [10.6.C.2. når det gjelder avlsdyr attestert til og med 30. juni 2004:

 de er født og har hele tiden vært oppdrettet på driftsenheter der det aldri har vært påvist noe tilfelle av skrapesyke, og som har 
oppfylt følgende krav i minst tre år:

- de er underlagt regelmessig offentlig veterinærkontroll,

- dyrene er merket,

- det foretas stikkprøvekontroll av eldre hunndyr fra driftsenheten(e) som er tatt ut av produksjon,

- bare hunndyr fra driftsenheter som oppfyller kravene ovenfor, kan tas inn i driftsenheten,]

(5) (15) [10.6.C.2. når det gjelder dyr attestert mellom 1. juli 2004 og 30. juni 2007:

 de er født og har hele tiden vært oppdrettet på driftsenheter som har oppfylt følgende krav:

1.  det er aldri påvist noe tilfelle av skrapesyke, og

2.  i minst tre år før utstedelsen av veterinærattesten

2.1.  har driftsenhetene vært underlagt regelmessig offentlig veterinærkontroll,

2.2.  dyrene på driftsenhetene er merket,

2.3.1. er det foretatt stikkprøvekontroll av eldre hunndyr som er tatt ut av produksjon,

2.3.2. er alle dyr eldre enn 18 måneder på disse driftsenhetene som har dødd eller er nedslaktet etter 1. juli 2004 (bortsett 
fra dyr som er nedslaktet i forbindelse med et program for utryddelse av sykdommer eller slaktet for konsum), 
undersøkt for skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 bokstav b) i vedlegg X til 
forordning (EF) nr. 999/2001,

2.4.1. er bare hunndyr fra driftsenheter som oppfyller kravene i nr. 1, 2.1, 2.2 og 2.3.1, tatt inn i driftsenheten(e), og

2.4.2. fra 1. juli 2004 er bare sauer og geiter fra driftsenheter som oppfyller kravene i nr. 1, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2 og 2.4.1, 
unntatt sauer som har prionproteingenotypen ARR/ARR, tatt inn i driftsenheten,]
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(5) (15) [10.6.C.2. 
når det gjelder dyr attestert etter 1. juli 2007:

  de er født og har hele tiden vært oppdrettet på driftsenheter der det aldri har vært påvist noe tilfelle av skrapesyke, og som har 
oppfylt følgende krav i minst tre år:
- de er underlagt regelmessig offentlig veterinærkontroll,
- dyrene er merket,
- alle dyr eldre enn 18 måneder på disse driftsenhetene som har dødd eller er nedslaktet (bortsett fra dyr som er nedslaktet i 

forbindelse med et program for utryddelse av sykdommer eller slaktet for konsum), er undersøkt for skrapesyke i samsvar 
med laboratoriemetodene fastsatt i kapittel C nr. 3.2 bokstav b) i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001, og

- bare sauer og geiter fra driftsenheter som oppfyller kravene ovenfor, unntatt sauer som har prionproteingenotypen ARR/
ARR, er tatt inn i driftsenheten,]

(5) eller [10.6.C.3 de er sauer som har prionproteingenotypen ARR/ARR som definert i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/EF, og 
kommer fra en driftsenhet der det ikke er meldt om noe tilfelle av skrapesyke i de siste seks månedene,]

(5) (17) [10.6.D. dyrene har reagert negativt på en serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot bluetongue og epizootisk hemoragisk 
sykdom, som er foretatt to ganger på blodprøver tatt ved begynnelsen av isolasjons-/karanteneperioden og minst 28 dager 
senere, henholdsvis ………… (dato) og ………… (dato), der den siste skal være tatt høyst ti dager før eksport,]

10.7. de sendes/er sendt(5) fra opprinnelsesenheten(e), uten å passere noe marked,
(5) enten [direkte til Det europeiske fellesskap,]
(5) eller [til den offisielt godkjente oppsamlingssentralen beskrevet i nr. 6.2, og som ligger på området beskrevet i nr. 10.1,]
 og fram til forsendelse til Det europeiske fellesskap:

a) har de ikke vært i kontakt med andre klovdyr som ikke oppfyller minst de samme helsekravene som dem som er 
beskrevet i denne veterinærattesten, og

b) har de ikke oppholdt seg på noe sted der det innenfor en radius på 20 km, i løpet av de siste 30 dagene har vært noe 
tilfelle/utbrudd av noen av sykdommene nevnt i nr. 10.1,

10.8. alle transportmidler eller containere de har vært anbrakt i, er på forhånd blitt rengjort og desinfisert med et offentlig godkjent 
desinfeksjonsmiddel,

10.9. de er blitt undersøkt av en offentlig veterinær i løpet av de siste 24 timene før innlasting og viste ingen kliniske tegn på 
sykdom,

10.10. de er ………… (dato)(18) lastet for forsendelse til Det europeiske fellesskap i transportmiddelet beskrevet i nr. 7 ovenfor, som 
på forhånd er blitt rengjort og desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel og er konstruert slik at avføring, urin, 
strø eller fôr ikke kan renne eller falle ut av kjøretøyet eller containeren under transport.

11. Attestasjon for dyretransport
 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at dyrene beskrevet over, har før og under innlastingen vært behandlet i samsvar 

med de relevante bestemmelsene fastsatt i rådsdirektiv 91/628/EØF, særlig når det gjelder vanning og fôring, og at de er 
skikket til å bli transportert som planlagt.

 Offisielt stempel og underskrift
 Utstedt i ………………………………......…………………… den …………………………………........………………
      

   
 (den offentlige veterinærens underskrift)

 (stempel)
      

  
 (navn med blokkbokstaver, tittel og stilling)

Merknader

(1) Levende sauer (Ovis aries) og geiter (Capra hircus) beregnet på avl eller produksjon.
 Etter import skal dyrene straks transporteres til mottakerenheten, der de skal bli i minst 30 dager før de kan flyttes videre ut av driftsenheten, unntatt dersom 

de skal sendes til et slakteri.
(2) Utstedt av vedkommende myndighet.
(3) Stat og områdekode som oppført i del 1 i vedlegg I til rådsvedtak 79/542/EØF (som sist endret).
(4) For jernbanevogner og lastebiler oppgis registreringsnummer, og for skip skipets navn. For fly oppgis rutenummer, dersom kjent.
 Ved transport i containere eller kasser angis samlet antall containere eller kasser, registreringsnummer og forseglingsnummer i nr. 7.3.
(5) Stryk det som ikke passer.
(6) Fylles ut dersom det er relevant.
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(7) Oppsamlingssentralen skal oppfylle vilkårene for godkjenning som fastsatt i del 3 B i dette vedlegg I.
(8) Dyrene skal ha:

a) et individuelt nummer slik at de kan spores tilbake til opprinnelsesenheten. Angi hvilket identifikasjonssystem som er brukt (dvs. øremerke, 
tatovering, svimerke, brikke, transponder), og hvor på dyret merkingen er plassert.

b) et øremerke som angir ISO-koden til eksportstaten.
 Når det gjelder en forsendelse med mer enn én dyreart, angis også «sau» og/eller «geit».
(9) Alder (måneder). Kjønn (M = hankjønn, F = hunkjønn, C = kastrert).
(10) Prøver som eventuelt er tatt av dyret før forsendelse til eksport. Følgende koder brukes eventuelt i følgende rekkefølge for å identifisere de sykdommene det 

er tatt prøver for i samsvar med nr. 12 brucellose (B. melitensis og B. ovis) – kode «BRL», og nr. 13 bluetongue – kode «BTG» og epizootisk hemoragisk 
sykdom – kode «EHD».

(11) Bare for et område med angivelsen «V» i kolonne 6 i del 1 i vedlegg I til rådsvedtak 79/542/EØF (som sist endret).
(12) Det representative antall dyr som skal undersøkes for brucellose, skal for hver driftsenhet omfatte:

— alle ukastrerte hanndyr eldre enn seks måneder som ikke er vaksinert mot brucellose,
— alle ukastrerte hanndyr eldre enn 18 måneder som er vaksinert mot brucellose,
— alle dyr som er tatt inn i driftsenheten siden forrige undersøkelse, og
— 25 % av hunndyrene som er forplantingsdyktige (kjønnsmodne) eller i laktasjon, imidlertid minst 50 hunndyr.

(13) Skal fylles ut dersom bestemmelsesstedet er en medlemsstat eller en del av en medlemsstat fastsatt i et av vedleggene til kommisjonsvedtak 93/52/EØF 
(som sist endret).

(14) I samsvar med del 3 C i dette vedlegg I.
 Når det er snakk om mer enn én opprinnelsesenhet, skal datoen for den siste prøven på hver driftsenhet angis tydelig.
(15) For dyr som utelukkende er beregnet på avl.
(16) Garantier i forbindelse med et program for bekjempelse av skrapesyke, slik mottakermedlemsstaten krever i henhold til artikkel 15 og kapittel E i 

vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001.
(17) Tilleggsgarantier som skal gis dersom de kreves ved angivelsen «A» i kolonne 5 «TG» i del 1 i vedlegg I til vedtak 79/542/EØF (som sist endret). Prøver 

for bluetongue og epizootisk hemoragisk sykdom i samsvar med del 3 C i dette vedlegg I.
(18) Innlastingsdato. Import av disse dyrene er ikke tillatt dersom dyrene er lastet enten før den datoen da området nevnt i nr. 3, ble godkjent for eksport til Det 

europeiske fellesskap, eller i et tidsrom da Det europeiske fellesskap har innført restriksjoner mot import av disse dyrene fra dette området.»
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KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) er beskrivelsen 1) 
av det tydeligste kliniske tegnet på infeksjon med 
bovint herpesvirus type 1 (BHV1). Ettersom mange 
infeksjoner med dette viruset har et subklinisk forløp, bør 
kontrolltiltakene rettes mot å utrydde infeksjonen framfor 
å fjerne symptomene.

I vedlegg E (II) til direktiv 64/432/EØF er «infeksiøs bovin 2) 
rhinotrakeitt» oppført på listen over de sykdommene det 
kan godkjennes nasjonale bekjempelsesprogrammer og 
kreves tilleggsgarantier for.

Tyskland har lagt fram et program som har som mål å 3) 
utrydde BHV1-infeksjon i alle deler av dets territorium 
og som oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i 
direktiv 64/432/EØF, og programmet inneholder regler 
for innenlands forflytning av storfe som tilsvarer reglene 
som tidligere er gjennomført i Østerrike, provinsen 
Bolazano i Italia og Sverige og har gjort det mulig å 
utrydde sykdommen i disse statene.

Programmet som Tyskland har lagt fram og 4) 
tilleggsgarantiene i forbindelse med handel med storfe 
som ble fastsatt etter anmodning fra Tyskland for å 
sikre at programmets mål blir nådd, ble godkjent ved 
kommisjonsvedtak 2004/215/EF av 1. mars 2004 om  
gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn  
 
 
 
 

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8).

til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt 
for storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet 
og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse 
medlemsstater har lagt fram(2).

Det finnes tilleggsgarantier for Danmark, Østerrike, 5) 
Finland og Sverige samt for Italia med hensyn til 
provinsen Bolzano. Disse medlemsstatene anser at deres 
territorium er fritt for infeksiøs bovin rhinotrakeitt, og 
Italia anser at det samme gjelder for provinsen Bolzano. I 
samsvar med artikkel 10 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF har 
de oversendt Kommisjonen dokumentasjon for dette som 
blant annet viser at situasjonen fortsatt overvåkes.

For medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som 6) 
er anerkjent som fri for sykdommen og nå er oppført 
i vedlegget til kommisjonsvedtak 93/42/EØF(3), bør 
det bare gjelde minstekrav for forflytning av avls- og 
produksjonsdyr av storfe til andre medlemsstater.

For å standardisere laboratorieprøvene for BHV1 har 7) 
Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) fastsatt som 
OIE-standard for BVH1-prøver et sterkt positivt, et 
svakt positivt og et negativt serum som fås hos OIEs 
referanselaboratorier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt, 
oppført i Manual of Standards for Diagnostic Tests and 
Vaccines(4).

Det har vært problemer i handelen innenfor Fellesskapet 8) 
med storfe med opprinnelse i medlemsstater som 
har en annen status med hensyn til infeksiøs bovin 
rhinotrakeitt.

Av klarhetshensyn og for å sikre språklig konsekvens i 9) 
tiltakene bør godkjenningen av det tyske programmet og 
tilleggsgarantiene for infeksiøs bovin rhinotrakeitt samles 
i ett vedtak, og beslutning 2004/215/EF bør oppheves.

(2)  EUT L 67 av 5.3.2004, s. 24.
(3) EFT L 16 av 25.1.1993, s. 50. Sist endret ved vedtak 2000/502/EF (EFT  

L 200 av 8.8.2000, s. 62).
(4) Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, fjerde utgave, 

august 2000.

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. juli 2004

om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs 
bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av 

utryddelsesprogrammene som visse medlemsstater har lagt fram(*)

[meddelt under nummer K(2004) 2104]

(2004/558/EF)

2008/EØS/22/33

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 11.
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Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 10) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Programmene som er lagt fram av medlemsstatene oppført 
i første kolonne i tabellen i vedlegg I for bekjempelse 
og utryddelse av infeksjon med bovint herpesvirus type 1 
(BVH1), heretter kalt «infeksiøs bovin rhinotrakeitt» eller 
«IBR», i regionene oppført i andre kolonne i tabellen i 
vedlegg I, godkjennes.

Artikkel 2

Avls- og produksjonsdyr av storfe med opprinnelse i 1. 
andre medlemsstater eller regioner i medlemsstater enn dem 
som er oppført i vedlegg II som skal sendes til medlemsstater 
eller regioner i medlemsstater oppført i vedlegg I, skal oppfylle 
minst følgende tilleggsgarantier:

a) De skal komme fra en driftsenhet der det ifølge offisielle 
opplysninger ikke har vært påvist noen kliniske eller 
patologiske tegn på infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) de 
siste tolv måneder.

De skal de siste 30 dagene før forflytningen ha vært isolert b) 
i et lokale godkjent av vedkommende myndighet, og alle 
dyr av storfe i samme isolasjonslokale må ha vært fri for 
kliniske tegn på IBR i dette tidsrommet.

De og alle andre dyr av storfe i samme isolasjonslokale c) 
skal ha vært underkastet en serologisk prøve med negativt 
resultat utført på blodprøver tatt tidligst 21 dager etter at 
de kom til isolasjonslokalet, med sikte på påvisning av 
følgende antistoffer:

i)   for vaksinerte dyr av storfe: antistoffer mot 
gE-glykoprotein i BHV1, eller

ii)  for ikke-vaksinerte dyr av storfe: antistoffer mot hele 
BHV1.

2. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan vedkommende 
myndigheter i opprinnelsesmedlemsstaten godkjenne 
forsendelse til driftsenheter i regioner oppført i vedlegg I av 
dyr av storfe som oppfyller minst ett av følgende vilkår:

a) Dyrene har opprinnelse i en medlemsstat som er oppført 
i vedlegg I og kommer fra BHV1-frie driftsenheter som 
oppfyller minst kravene fastsatt i vedlegg III.

b) Dyrene er beregnet på kjøttproduksjon og oppfyller 
følgende vilkår:

i)   dyrene

— kommer fra BHV1-frie driftsenheter som definert i 
vedlegg III, eller

— nedstammer fra vaksinerte og regelmessig 
revaksinerte mordyr, eller

— har vært vaksinert og regelmessig revaksinert med 
en deletert gE-vaksine i samvar med produsentens 
anvisninger, eller

— har i opprinnelsesmedlemsstaten vært underkastet 
med negativt resultat en serologisk prøve som nevnt 
i nr. 1 bokstav c) for påvisning av antistoffer utført 
på blodprøver tatt høyst 14 dager før forsendelsen, 
og

ii)  de transporteres, uten å komme i kontakt med dyr med 
lavere helsestatus, til en driftsenhet med ukjent BHV1-
status i mottakermedlemsstaten oppført i vedlegg I 
der alle dyrene fôres innendørs i samsvar med det 
godkjente nasjonale utryddelsesprogrammet og som de 
bare kan transporteres direkte til slakteriet fra.

c) Dyrene kommer fra driftsenheter der alle dyr av storfe som 
er eldre enn 15 måneder, har vært vaksinert og regelmessig 
revaksinert, der alle dyr som er eldre enn ni måneder, 
med høyst 12 måneder mellomrom har vært underkastet 
en serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot 
gE-glykoprotein av BHV1 med negativt resultat, og der 
dyrene har vært underkastet med negativt resultat en prøve 
som nevnt i nr. 1 bokstav c) i) for påvisning av antistoffer, 
utført på blodprøver tatt høyst 14 dager før forsendelse.

d) Dyrene kommer fra BHV1-frie driftsenheter som 
definert i vedlegg III i medlemsstater der infeksiøs bovin 
rhinotrakeitt er en meldepliktig sykdom, der det innen 
et område med 5 km radius rundt driftsenheten ikke er 
funnet kliniske eller patologiske spor av BHV1-infeksjon 
i løpet av de foregående 30 dager, og der dyrene har vært 
underkastet med negativt resultat en prøve som nevnt i 
nr. 1 bokstav c) i) for påvisning av antistoffer, utført på 
blodprøver tatt høyst 14 dager før forsendelsen.
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3. Slaktestorfe med opprinnelse i andre medlemsstater 
eller regioner i medlemsstater enn dem som er oppført i 
vedlegg II som skal sendes til medlemsstater eller regioner i 
medlemsstater oppført i vedlegg I, skal transporteres direkte til 
mottakerslakteriet eller til en godkjent oppsamlingssentral for 
senere å bli flyttet i samsvar med artikkel 7 annet strekpunkt i 
direktiv 64/432/EØF til slakteriet med sikte på slakting.

4. I del C nr. 4 i helsesertifikatet fastsatt i modell 1 i 
vedlegg F til direktiv 64/432/EØF, som skal ledsage storfe som 
nevnt i nr. 1, tilføyes følgende opplysninger:

a) etter første strekpunkt: «IBR»,

b) etter annet strekpunkt: ««Artikkel 2 nr. ... bokstav ... i 
kommisjonsvedtak 2004/558/EF».

Artikkel 3

1. Avls- og produksjonsdyr av storfe med opprinnelse i 
andre medlemsstater eller regioner i medlemsstater enn dem 
som er oppført i vedlegg II som skal sendes til medlemsstater 
eller regioner i medlemsstater som er fri for infeksiøs bovin 
rhinotrakeitt og er oppført i vedlegg II, skal oppfylle følgende 
tilleggsgarantier:

a) De skal oppfylle tilleggsgarantiene fastsatt i artikkel 2 nr. 1 
bokstav a) og b).

b) Disse dyrene og alle andre dyr av storfe i samme 
isolasjonslokale som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) 
har vært underkastet med negativt resultat en serologisk 
prøve for påvisning av antistoffer mot hele BHV1, utført 
på blodprøver tatt tidligst 21 dager etter at de kom til 
isolasjonslokalet.

c) De skal ikke være vaksinert mot infeksiøs bovin 
rhinotrakeitt.

2. Slaktestorfe med opprinnelse i andre medlemsstater 
eller regioner i medlemsstater enn dem som er oppført i 
vedlegg II som skal sendes til medlemsstater eller regioner 
i medlemsstater oppført i vedlegg II, skal føres direkte til 
mottakerslakteriet med sikte på slakting i samsvar med 
artikkel 7 første strekpunkt i direktiv 64/432/EØF.

3. I del C nr. 4 i helsesertifikatet fastsatt i modell 1 i 
vedlegg F til direktiv 64/432/EØF som skal ledsage storfe som 
nevnt i nr. 1, tilføyes følgende opplysninger :

a) etter første strekpunkt: «IBR»,

b) etter annet strekpunkt: «Artikkel 3 i kommisjonsvedtak 
2004/558/EF».

Artikkel 4

Avls- og produksjonsdyr av storfe med opprinnelse i en 
medlemsstat eller en region i en medlemsstat oppført i 
vedlegg II som skal sendes til en medlemsstat eller en region 
i en medlemsstat oppført i vedlegg I eller II, må oppfylle 
vilkårene i artikkel 2 nr. 1 bokstav a).

Artikkel 5

Medlemsstatene skal påse at den serologiske prøven nevnt i 
artikkel 2 nr. 1 bokstav c) ii) og artikkel 3 nr. 1 bokstav b) for 
påvisning av antistoffer mot hele BHV1 er standardisert mot 
det sterkt positive, det svakt positive og det negative serumet 
som er valgt som internasjonale OIE-standarder for BVH1-
prøver.

Artikkel 6

Vedtak 2004/215/EF oppheves.

Artikkel 7

Dette vedtak får anvendelse fra 26. juli 2004.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. juli 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG 1

Medlemsstat
Regioner i medlemsstaten der det gjelder tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt i samsvar med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF

Tyskland Alle regioner

VEDLEGG 2

Medlemsstat
Regioner i medlemsstaten der det gjelder tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF

Danmark Alle regioner

Italia Provinsen Bolzano

Østerrike Alle regioner

Finland Alle regioner

Sverige Alle regioner
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VEDLEGG 3 

BHV1-fri driftsenhet

1. En driftsenhet med storfe skal anses som fri for BHV1-infeksjon dersom den oppfyller følgende vilkår:

1.1. Det er ikke registrert mistanke om BHV1-infeksjon i driftsenheten i løpet av de siste seks månedene, og alle 
dyr av storfe på driftsenheten er fri for kliniske symptomer på BHV1-infeksjon.

1.2. Bare storfe fra driftsenheter i medlemsstater eller regioner i medlemsstater oppført på listen i vedlegg II 
eller fra BHV1-frie driftsenheter er tatt inn i driftsenheten, og ingen av dyrene av storfe på driftsenheten har 
hatt kontakt med andre dyr av storfe enn dyr som kommer fra driftsenheter i medlemsstater eller regioner i 
medlemsstater oppført i vedlegg II, eller fra BHV1-frie driftsenheter.

1.3. Hunndyr av storfe insemineres bare med storfesæd som er produsert i samsvar med direktiv 88/407/EØF 
og stammer fra okser som har vært underkastet med negativt resultat en prøve som nevnt i artikkel 2 nr. 1 
bokstav c) i) for antistoffer, eller er blitt bedekket av avlsokser fra driftsenheter i medlemsstater eller regioner 
i medlemsstater oppført i vedlegg II eller fra BHV1-frie driftsenheter.

1.4. Minst én av følgende kontrollordninger anvendes i driftsenheten:

1.4.1. En serologisk prøve for påvisning av antistoffer som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) med negativt 
resultat i hvert enkelt tilfelle, utført på minst to blodprøver tatt med 5-7 måneders mellomrom fra alle 
hunn- og hanndyr av storfe som anvendes eller skal anvendes i forbindelse med avl og er eldre enn ni 
måneder.

1.4.2. En serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot BHV1 med negativt resultat, utført på minst to 
melkeprøver fra enkeltdyr eller på en samleprøve av melk tatt fra høyst fem dyr med 5-7 måneders 
mellomrom fra alle dyr i laktasjon, og en serologisk prøve som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) for 
påvisning av antistoffer med negativt resultat, utført på minst to blodprøver tatt med 5-7 måneders 
mellomrom fra alle hunndyr av storfe som ikke er i laktasjon og alle hanndyr av storfe som anvendes 
eller skal anvendes i forbindelse med avl og er eldre enn ni måneder. 

1.4.3. For driftsenheter for melkeproduksjon der minst 30 % av dyrene av storfe er melkekyr i laktasjon, 
en serologisk prøve for antistoffer mot BHV1, med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle, utført 
på minst tre melkeprøver som, avhengig av spesifikasjonen for den anvendte prøven, er tatt fra en 
samlet mengde melk fra høyst 50 dyr med minst tre måneders mellomrom, og en serologisk prøve 
for påvisning av antistoffer som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) med negativt resultat i hvert enkelt 
tilfelle, utført på minst én blodprøve tatt fra alle hunndyr av storfe som ikke er i laktasjon og fra 
alle hanndyr av storfe som anvendes eller skal anvendes i forbindelse med avl og er eldre enn ni 
måneder.

1.4.4. Alle dyr av storfe i driftsenheten kommer fra driftsenheter i medlemsstater eller regioner i 
medlemsstater oppført i vedlegg II, eller fra BHV1-frie driftsenheter.

2. En driftsenhet for storfe beholder sin status som BHV1-fri dersom

2.1. vilkårene i nr. 1.1-1.3 fortsatt er oppfylt, og

2.2. minst én av følgende kontrollordninger anvendes:

2.2.1. En serologisk prøve for påvisning av antistoffer som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) med negativt 
resultat av alle dyr av storfe på driftsenheten som er eldre enn 24 måneder, utført på en blodprøve som 
tas med høyst 12 måneders mellomrom.
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2.2.2. En serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot BHV1 med negativt resultat av alle dyr i 
laktasjon, utført på minst én melkeprøve fra enkeltdyr eller på en samleprøve av melk tatt fra høyst 
fem dyr med høyst 12 måneders mellomrom, og en serologisk prøve som nevnt i artikkel 2 nr. 1 
bokstav c) for påvisning av antistoffer med negativt resultat av alle hunndyr av storfe som ikke er i 
laktasjon og alle hanndyr av storfe på driftsenheten på over 24 måneder, utført på blodprøver tatt med 
høyst 12 måneders mellomrom.

2.2.3. For driftsenheter for melkeproduksjon der minst 30 % av dyrene av storfe er melkekyr i laktasjon, 
en serologisk prøve for antistoffer mot BHV1 med negativt resultat utført på minst to melkeprøver 
som, avhengig av spesifikasjonen for den anvendte prøven, er tatt fra en samlet mengde melk fra 
høyst 50 dyr med minst tre måneders og høyst 12 måneders mellomrom, og en serologisk prøve som 
nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) for påvisning av antistoffer med negativt resultat utført på minst én 
blodprøve tatt med høyst 12 måneders mellomrom fra alle hunndyr av storfe som ikke er i laktasjon 
og alle hanndyr av storfe som er eldre enn 24 måneder.

3. En driftsenhets status som BHV1-fri oppheves midlertidig dersom et dyr i forbindelse med prøvene nevnt i 
nr. 2.2.1-2.2.3 reagerer positivt på en prøve for påvisning av antistoffer som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c).

4. En status som BHV1-fri driftsenhet som er midlertidig opphevet i henhold til nr. 3, kan tildeles på ny først når det 
minst to ganger med minst to måneders mellomrom, første gang tidligst 30 dager etter at de seropositive dyrene 
er fjernet, er gjennomført en serologisk undersøkelse med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle som omfatter 
en serologisk prøve for påvisning av antistoffer som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) av alle dyr av storfe i 
driftsenheten, utført på blodprøver, eller, for kyr i laktasjon, en prøve for påvisning av antistoffer mot BHV1 utført 
på prøver av melk fra enkeltdyr eller samleprøver av melk tatt fra høyst 5 dyr.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/
EF av 17. november 2003 om overvåking av zoonoser og visse 
zoonotiske smittestoffer, om endring av rådsvedtak 90/424/
EØF og om oppheving av rådsdirektiv 92/117/EØF(1), særleg 
artikkel 10 nr. 1, 2 og 4,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler(2), særleg artikkel 11 nr. 1, 
2 og 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved rådsdirektiv 92/117/EØF vart det peikt ut eit felles-
skapsreferanselaboratorium for zoonoseepidemiologi og 
eit fellesskapsreferanselaboratorium for salmonella(3). 
Direktiv 92/117/EØF vart oppheva ved direktiv 2003/99/
EF med verknad frå 12. juni 2004.

2) I medhald av direktiv 2003/99/EF skal Den 
europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik ta 
over ansvaret for oppgåver som svarar til dei som 
fellesskapsreferanselaboratoriet for zoonoseepidemiologi 
utførde. For å sikre ein smidig overgang til den nye ordninga 
bør det noverande fellesskapsreferanselaboratoriet for 
zoonoseepidemiologi framleis utføre desse oppgåvene i eit 
avgrensa tidsrom. Dette laboratoriet bør difor mellombels 
peikast ut på nytt som fellesskapsreferanselaboratorium 
for zoonoseepidemiologi.

3) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for 
å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt  
 
 
 
 

(1) TEU L 325 av 12.12.2003, s. 31.
(2) TEU L 325 av 12.12.2003, s. 1.
(3) TEF L 62 av 15.3.1993, s. 38. Direktivet sist endra ved forordning (EF) nr. 

806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(4) 
vert det fellesskapsreferanselaboratoriet for salmonella 
som tidlegare var peikt ut i direktiv 92/117/EØF, peikt 
ut som fellesskapsreferanselaboratorium for analyse og 
prøving av zoonosar (salmonella) med verknad frå 
1. januar 2006. For å unngå at Fellesskapet skal vere utan 
eit slikt laboratorium, bør dette laboratoriet mellombels 
peikast ut på nytt som fellesskapsreferanselaboratorium 
for salmonella.

4) Av omsyn til den finansielle forvaltinga bør det gjerast klart 
at utpeikinga på nytt av dei fellesskapsreferanselaboratoria 
som er nemnde ovanfor, bør gjelde frå den datoen då 
direktiv 92/117/EØF sluttar å gjelde.

5) Ansvarsområda og oppgåvene til fellesskapsreferanse-
laboratoriet for salmonella og dei tilsvarande nasjonale 
referanselaboratoria bør fastleggjast på nytt i detaljert 
form innanfor ramma av dei nye rammereglane som er 
fastsette ved direktiv 2003/99/EF og forordning (EF) 
nr. 2160/2003. Verksemda til fellesskapsreferanselabo-
ratoriet for salmonella har særleg vore retta mot levande 
fjørfe, og det er ikkje føremålstenleg å endre arbeidspro-
grammet til laboratoriet for 2004. Dei nye kompetanse-
områda til dette fellesskapsreferanselaboratoriet og til dei 
nasjonale referanselaboratoria for salmonella skal gjelde 
først frå 1. januar 2005.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Bundesinstitut für Risikobewertung i Berlin, Tyskland, 
er peikt ut som fellesskapsreferanselaboratorium for 
zoonoseepidemiologi fram til 31. desember 2004.

(4) TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. juli 2004

om fellesskapsreferanselaboratoria for zoonoseepidemiologi og salmonella og nasjonale  
referanselaboratorium for salmonella(*)

[meldt under nummeret K(2004) 2781]

(2004/564/EF)

2008/EØS/22/34

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 27.7.2004, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 11.
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Artikkel 2

1.  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu i Bilthoven, 
Nederland, er peikt ut som fellesskapsreferanselaboratorium 
for salmonella fram til 31. desember 2005.

2.  Ansvarsområda og oppgåvene til det fellesskapsreferan-
selaboratoriet som er nemnt i nr. 1, er fastsette i vedlegg I. 
Dei skal gjelde på andre område enn for levande fjørfe med 
verknad frå 1. januar 2005.

Artikkel 3

Ansvarsområda og oppgåvene til fellesskapsreferanselaborato-
riet for salmonella er fastsette i vedlegg II. Dei skal gjelde på 
andre område enn for levande fjørfe med verknad frå 1. januar 
2005.

Artikkel 4

Dette vedtaket skal nyttast frå 12. juni 2004.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. juli 2004.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Ansvarsområda og oppgåvene til fellesskapsreferanselaboratoriet for salmonella, i medhald av 
direktiv 2003/99/EF og forordning (EF) nr. 2160/2003

1. Kompetanseområde

a)  Fastlegging og utvikling av bakteriologiske metodar for påvising, og der det er føremålstenleg, mengdefastsetjing 
av zoonotisk salmonella i levande dyr, i fôr og næringsmiddel og i prøver frå miljøet.

b)  Fastsetjing av undertypar av zoonotisk salmonella, særleg av serotypar, og anna fastsetjing av undertypar, òg 
ved hjelp av fenotypiske og genetiske metodar.

c)  Prøving av antimikrobiell følsemd på isolat av zoonotisk salmonella.

d)  Fastlegging og utvikling av immunologiske metodar for zoonotisk salmonella.

e)  Fastlegging og utvikling av prøvetakingsmetodar.

2. Allmenne funksjonar og oppgåver

a)  Å gje nasjonale referanselaboratorium nærmare opplysningar om analysemetodar, medrekna referanse-
metodar.

b)  Å samordne bruken til dei nasjonale referanselaboratoria av dei metodane som er nemnde i bokstav a), særleg 
ved å organisere samanliknande prøving og sikre høveleg oppfølging av slik samanliknande prøving i samsvar 
med internasjonalt godkjende protokollar der slike ligg føre.

c)  Å samordne, innanfor kompetanseområdet sitt, dei praktiske ordningane som trengst for å nytte nye 
analysemetodar, og melde frå til dei nasjonale referanselaboratoria om dei framstega som vert gjorde på dette 
området.

d)  Å halde grunnkurs og vidareopplæringskurs for personalet ved dei nasjonale referanselaboratoria og 
sakkunnige frå utviklingsland.

e)  Å gje vitskapleg og teknisk hjelp til Kommisjonen, særleg i tilfelle der det er usemje mellom medlemsstatane 
når det gjeld analyseresultata.

f)  Å samarbeide med laboratorium som har det same kompetanseområdet i tredjestatar.

3. Særlege funksjonar og oppgåver

a)  Å gje teknisk hjelp til Kommisjonen ved utarbeiding av overvakingsordningar for salmonella og tilhøyrande 
antimikrobiell resistens, særleg i samsvar med artikkel 4, 5 og 7 i direktiv 2003/99/EF.

b)  Å gje teknisk hjelp til Kommisjonen når det gjeld fastsetjinga av fellesskapsmål i medhald av artikkel 4 i 
forordning (EF) nr. 2160/2003.

c)  Å gje Kommisjonen høvelege råd om ulike sider ved salmonellavaksinestammer og andre særskilde 
kontrollmetodar.

d)  Å gje teknisk hjelp til Kommisjonen og eventuelt ta del i internasjonale forum som er knytte til dei 
kompetanseområda som er nemnde i nr. 1 ovanfor, særleg når det gjeld standardisering av analysemetodar og 
gjennomføringa av dei.

e)  Å samle inn data og opplysningar om den verksemda som vert gjennomførd og dei metodane som vert nytta 
ved nasjonale referanselaboratorium, og melde frå til Kommisjonen om dette.

f)  Å følgje utviklinga innanfor salmonellaepidemiologi.

g)  Å samarbeide i høveleg omfang med dei fellesskapsstrukturane som står for overvakinga av salmonella, særleg 
med nettet for epidemiologisk overvaking av og kontroll med smittsame sjukdommar i Fellesskapet, som vart 
skipa ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF(1), og eventuelt med særskilte overvakingsnett.

4.  Fellesskapsreferanselaboratoriet skal nytte eit kvalitetssikringssystem, og skal seinast 12. desember 2005 vere 
akkreditert i samsvar med standarden EN ISO/IEC 17025.

(1) TEF L 268 av 3.10.1998, s. 1. Vedtaket sist endra ved forordning (EF) nr. 1992/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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VEDLEGG II

Ansvarsområda og oppgåvene til dei nasjonale referanselaboratoria for salmonella, i medhald av 
direktiv 2003/99/EF og forordning (EF) nr. 2160/2003

1.  Allmenne oppgåver

a)  Å samarbeide med fellesskapsreferanselaboratoriet innanfor kompetanseområdet deira.

b)  Å eventuelt samordne verksemda til dei laboratoria som er ansvarlege for å analysere prøvene, i samsvar med 
særleg artikkel 4, 5 og 7 i direktiv 2003/99/EF.

c)  Å eventuelt samordne verksemda til dei laboratoria som er ansvarlege for å analysere prøver, i samsvar med 
artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003/EF.

d)  Å organisere høveleg samanliknande prøving ved dei laboratoria som er nemnde i bokstav b) og c), og sikre 
høveleg oppfølging av slik samanliknande prøving.

e)  Å sikre at opplysningane frå fellesskapsreferanselaboratoriet vert spreidde til den rette styresmakta og til dei 
laboratoria som er nemnde i bokstav b) og c).

f)  Å gje vitskapleg og teknisk hjelp til den nasjonale rette styresmakta innanfor kompetanseområdet deira.

2.  Særlege funksjonar og oppgåver

a)  Å eventuelt ta del i overvakingsordningane for salmonella og tilhøyrande antimikrobiell resistens i samsvar med 
direktiv 2003/99/EF, og i analysen og prøvinga av salmonella i samsvar med forordning (EF) nr. 2160/2003.

b)  Å halde høvelege opplæringskurs for personale frå relevante laboratorium.

c)  Å eventuelt melde frå til Kommisjonen om ulike sider ved salmonellavaksinestammer og andre særskilde 
kontrollmetodar.

d)  Å samle inn data og opplysningar om den verksemda som vert gjennomførd og dei metodane som vert nytta 
ved dei aktuelle laboratoria, og melde frå til fellesskapsreferanselaboratoriet om dette.

e)  Å følgje utviklinga innanfor salmonellaepidemiologi.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 57, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system 
for identifikasjon og registrering av storfe og om merking 
av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av 
rådsforordning (EF) nr. 820/97(1) har Malta lagt fram ei 
oppmoding om godkjenning av at databasen deira, som 
er ein del av det maltesiske systemet for identifikasjon og 
registrering av storfe, er i full drift.

2) Den europeiske unionen har merkt seg oppmodinga frå 
Malta, og uttalt at oppmodinga bør handsamast etter dei 
framgangsmåtane som var gjeldande før tilmeldinga.

3) Dei maltesiske styresmaktene har sendt over relevante 
opplysningar som vart ajourførde 25. mars 2004.

4) Dei maltesiske styresmaktene har plikta seg til å gjere 
basen meir påliteleg, særleg ved å sikre at i) tilleggstiltak, 
medrekna kontrolltiltak, vert gjorde for å sikre at fristane 
for melding om kalving og dødsfall vert avgrensa til høgst 
sju dagar, ii) tilleggstiltak skal verte gjorde for å gjere det 
mogleg med snøgg retting av alle feil eller manglar som 
kan oppdagast automatisk eller ved kontroll på staden,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) TEF L 204 av 11.8.2000, s. 1. Forordninga endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

iii) databasen over hendingar skal styrkjast gjennom 
utvikling av eit automatisk alarmsystem for påvising av 
feil i og brot på restriksjonane, iv) melding om tilskot vert 
førde inn både i databasen og i pass, v) det vert gjort tiltak 
for å sikre at kontrollar av identifikasjon og registrering av 
storfe vert utførde i samsvar med kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1082/2003(2).

5) Dei maltesiske styresmaktene har plikta seg til å setje i 
verk desse betringstiltaka innan 30. april 2004.

6) På bakgrunn av det som er nemnt ovanfor, er det 
føremålstenleg å godkjenne at den maltesiske databasen 
for storfe er i full drift —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Det er godkjent at den maltesiske databasen for storfe er i full 
drift frå 1. mai 2004.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Malta.

Utferda i Brussel, 3. juni 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 9. Forordninga endra ved forordning (EF)  
nr. 499/2004 (TEU L 80 av 18.3.2004, s. 24).

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. juni 2004

om godkjenning av at den maltesiske databasen for storfe er i full drift(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1964]

(Berre den engelske teksta er gyldig)

(2004/588/EF)

2008/EØS/22/35

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 4.8..2004, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 11.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingsakta for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenia og Slovakia, særleg artikkel 57, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1760/2000 av 17. juni 2000 om opprettelse av et 
system for identifikasjon og registrering av storfe og 
om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og 
om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97(1) har 
Kypros lagt fram ei oppmoding om godkjenning av 
at databasen deira, som er ein del av det kypriotiske 
systemet for identifikasjon og registrering av storfe, er i 
full drift.

2) Dei kypriotiske styresmaktene har sendt over relevante 
opplysningar som vart ajourførde 31. mars 2004.

3) Dei kypriotiske styresmaktene har plikta seg til å gjere 
basen meir påliteleg, særleg ved å sikre at i) tilleggstiltak, 
medrekna kontrolltiltak, vert gjorde for å sikre at fristen på 
høgst fem arbeidsdagar for melding om kalving, dødsfall 
og flytting, særleg mellom driftseiningar, vert halden, 
ii) tilleggstiltak vert gjorde for å gjere det mogleg med 
snøgg retting av alle feil eller manglar som kan oppdagast 
automatisk eller ved kontroll på staden, iii) tilleggstiltak 
vert gjorde for å sikre kvaliteten på opplysningane i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) TEF L 204 av 11.8.2000, s. 1. Forordninga endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

databasen, særleg når det gjeld kalving, iv) databasen 
over hendingar vert styrkt for å sikre kvaliteten på 
opplysningar om øyremerke som er bytte ut, v) det vert 
gjort tiltak for å sikre at kontrollar av identifikasjon 
og registrering av storfe vert utførde i samsvar med 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1082/2003(2).

4) Dei kypriotiske styresmaktene har plikta seg til å setje i 
verk desse betringstiltaka innan 30. april 2004.

5) På bakgrunn av det som er nemnt ovanfor, er det 
føremålstenleg å godkjenne at den kypriotiske databasen 
for storfe er i full drift —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Det er godkjent at den kypriotiske databasen for storfe er i full 
drift frå 1. mai 2004.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Kypros.

Utferda i Brussel, 4. juni 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 9. Forordninga endra ved forordning (EF) nr. 
499/2004 (TEU L 80 av 18.3.2004, s. 24).

KOMMISJONSVEDTAK

av 4. juni 2004

om godkjenning av at den kypriotiske databasen for storfe er i full drift(*)

[meldt under nummeret K(2004) 1969]

(Berre den greske teksta er gyldig)

(2004/590/EF)

2008/EØS/22/36

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 1.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse er 
oppført på listen i vedlegg I til traktaten. Husdyrhold og 
omsetning av produkter av animalsk opprinnelse utgjør 
en viktig inntektskilde for landbruksbefolkningen. For å 
sikre en rasjonell utvikling i landbrukssektoren, må det 
gjennomføres veterinære tiltak som tar sikte på å bedre 
menneskers og dyrs helse i Fellesskapet.

2) Det er ytterst viktig at menneskers helse vernes mot 
sykdommer og infeksjoner som kan overføres direkte 
eller indirekte mellom dyr og mennesker (zoonoser).

3) Zoonoser som kan overføres gjennom næringsmidler, 
kan påføre mennesker lidelser og føre til 
økonomiske tap i næringsmiddelproduksjonen og 
næringsmiddelindustrien.

(1) EFT C 304 E av 30.10.2001, s. 260.
(2) EFT C 94 av 18.4.2002, s. 18.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 15. mai 2002 (EUT C 180 E av 31.7.2003, 

s. 160), Rådets felles holdning av 20. februar 2003 (EUT C 90 E av 
15.4.2003, s. 25) og Europaparlamentets holdning av 19. juni 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 29. september 2003.

4) Zoonoser som overføres gjennom andre kilder enn 
næringsmidler, særlig fra ville dyr og kjæledyr, er også et 
problem.

5) Zoonoser som forekommer på primærproduksjonsnivå, 
må bekjempes tilstrekkelig for å sikre at målene i denne 
forordning oppnås. Når det gjelder primærproduksjon 
der den driftsansvarlige for næringsmiddelforetak leverer 
små mengder råvarer direkte til sluttforbrukerne eller til 
lokale butikker, er det imidlertid hensiktsmessig å verne 
menneskers helse gjennom nasjonal lovgivning. I dette 
tilfellet er det et nært forhold mellom produsenten og 
forbrukeren. Slik produksjon bør ikke bidra vesentlig 
til den gjennomsnittlige prevalensen av zoonoser i 
dyrepopulasjoner i Fellesskapet som helhet. De generelle 
kravene til prøvetaking og analyse er kanskje ikke 
praktiske eller hensiktsmessige for produsenter med 
svært få dyr, som kan finnes i regioner med særlige 
geografiske begrensninger.

6) Ved rådsdirektiv 92/117/EØF av 17. desember 1992 om 
vernetiltak med hensyn til visse zoonoser og visse 
zoonotiske smittestoffer hos dyr og i produkter av 
animalsk opprinnelse med sikte på å hindre infeksjoner og 
forgiftninger gjennom næringsmidler(4) fastsettes det at 
det skal innføres overvåkingssystemer for visse zoonoser 
og bekjempelse av salmonella i visse fjørfeflokker.

7) Nevnte direktiv påla medlemsstatene å oversende 
Kommisjonen de nasjonale tiltakene de har truffet for 
å nå målene i direktivet, og å utarbeide planer for 
overvåking av salmonella hos fjørfe. I rådsdirektiv 97/22/
EF(5) om endring av direktiv 92/117/EØF oppheves 
imidlertid dette kravet i påvente av gjennomgåelsen 
fastsatt i artikkel 15a i direktiv 92/117/EØF.

(4) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 38. Direktivet sist endret ved rådsforordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(5) EFT L 113 av 30.4.1997, s. 9.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2160/2003

av 17. november 2003

om bekjempelse av salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres  
gjennom næringsmidler(*)

2008/EØS/22/37

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 13.
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8) Flere medlemsstater har allerede oversendt sine planer for 
overvåking av salmonella, og Kommisjonen har godkjent 
dem. Dessuten kreves det at alle medlemsstater med 
virkning fra 1. januar 1998 oppfyller minimumstiltakene 
fastsatt for salmonella i del I i vedlegg III til direktiv 
92/117/EØF, og at de vedtar regler som angir hvilke tiltak 
som skal treffes for å unngå at salmonella innføres i en 
driftsenhet.

9) Minimumstiltakene er rettet mot overvåking og 
bekjempelse av salmonella i flokker av avlsfjørfe av arten 
Gallus gallus. Dersom serotypene Salmonella enteritidis 
eller Salmonella typhimurium påvises og bekreftes i 
prøver som er tatt, fastsettes det i direktiv 92/117/EØF 
særlige tiltak for å bekjempe infeksjonen.

10) Annen fellesskapslovgivning omfatter overvåking og 
bekjempelse av visse zoonoser i dyrepopulasjoner. Særlig 
omhandler rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin 
innenfor Fellesskapet(1) bovin tuberkulose og bovin 
brucellose. Rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet(4) omhandler brucellose hos sau og geit. 
Denne forordning bør ikke medføre noen unødvendig 
gjentakelse av de eksisterende kravene.

11) Framtidig fellesskapsregelverk for næringsmiddelhygiene 
bør dessuten omfatte særlige elementer som er nødvendige 
for å forebygge, bekjempe og overvåke zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer, og omfatte særlige krav til 
næringsmidlenes mikrobiologiske kvalitet.

12) I henhold til direktiv 92/117/EØF skal det samles inn data 
om forekomst av zoonoser og zoonotiske smittestoffer i 
fôr, hos dyr, i næringsmidler og hos mennesker. Selv om 
datainnsamlingssystemet ikke er harmonisert, og derfor 
ikke tillater sammenligning mellom medlemsstatene, gir 
det et grunnlag for å vurdere den aktuelle situasjonen 
med hensyn til zoonoser og zoonotiske smittestoffer i 
Fellesskapet.

13) Resultatene fra datainnsamlingssystemet viser at visse 
zoonotiske smittestoffer, nemlig Salmonella spp. og 
Campylobacter spp., forårsaker de fleste tilfellene av 
zoonoser hos mennesker. Det ser ut til at antallet tilfeller 
av salmonellose hos mennesker er på vei ned, særlig 
de som skyldes Salmonella enteritidis og Salmonella 
typhimurium, noe som viser at de gjeldende tiltakene 

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1226/2002 (EFT L 179 av 9.7.2002, s. 13).

for bekjempelse som er truffet i Fellesskapet, har vært 
vellykkede. Det antas likevel at mange tilfeller ikke 
rapporteres, og at dataene som samles inn, derfor ikke 
nødvendigvis gir et fullstendig bilde av situasjonen.

14) I sin uttalelse av 12. april 2000 om zoonoser gir 
Vitenskapskomiteen for veterinære tiltak knyttet til vern 
av menneskers helse uttrykk for at tiltakene som var 
innført på dette tidspunktet for å bekjempe zoonotiske 
infeksjoner som overføres gjennom næringsmidler, var 
utilstrekkelige. Den fastslo også at de epidemiologiske 
dataene som medlemsstatene samlet inn, var ufullstendige 
og ikke uten videre sammenlignbare. Derfor anbefalte 
komiteen å forbedre overvåkingsordningene, og pekte 
også på mulige alternativer for risikohåndtering.

15) Det er derfor nødvendig å forbedre de eksisterende 
bekjempelsestiltakene for visse zoonotiske smittestoffer. 
Samtidig vil reglene fastsatt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/99/EF av 17. november 2003 om 
overvåking av zoonoser og zoonotiske smittestoffer, om 
endring av rådsvedtak 90/424/EØF og om oppheving 
av rådsdirektiv 92/117/EØF (2) erstatte overvåkings- og 
datainnsamlingssystemene som ble opprettet ved direktiv 
92/117/EØF.

16) Bekjempelsestiltakene bør i prinsippet omfatte hele 
næringsmiddelkjeden, fra «jord til bord».

17) Reglene som er retningsgivende for slike 
bekjempelsestiltak, bør generelt være de som er 
fastsatt i Fellesskapets regelverk for fôr, dyrehelse og 
næringsmiddelhygiene.

18) For visse zoonoser og zoonotiske smittestoffer er 
det imidlertid nødvendig å fastsette særlige krav til 
bekjempelsestiltakene.

19) De særlige kravene bør være basert på mål for reduksjon 
av prevalensen av zoonoser og zoonotiske smittestoffer.

20) Det bør fastsettes mål for zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer i dyrepopulasjoner, særlig med henblikk 
på deres hyppighet og epidemiologiske utvikling 
i dyrepopulasjoner og befolkningsgrupper, i fôr og 
næringsmidler, hvor alvorlige de er for mennesker, 
deres mulige økonomiske konsekvenser, vitenskapelige 
uttalelser og om det finnes hensiktsmessige tiltak for å 
redusere deres prevalens. Det kan fastsettes mål for andre 
deler av næringskjeden når det er nødvendig.

(2) Se EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.
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21) For å sikre at målene oppnås i god tid bør medlemsstatene 
utarbeide særlige bekjempelsesprogrammer, som skal 
godkjennes av Fellesskapet.

22) Hovedansvaret for næringsmiddelsikkerheten bør ligge 
hos driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak. 
Medlemsstatene bør derfor oppmuntre til at det utarbeides 
bekjempelsesprogrammer som omfatter hele sektorer.

23) I forbindelse med bekjempelsesprogrammene kan 
medlemsstatene og driftsansvarlige for næringsmiddel- 
og fôrforetak ønske å bruke særlige bekjempelsesmetoder. 
Visse metoder er imidlertid kanskje ikke akseptable, 
særlig dersom de generelt hindrer at målet nås, og 
i særlig grad påvirker nødvendige prøvesystemer 
eller gir opphav til mulige trusler mot menneskers 
helse. Det bør derfor fastsettes hensiktsmessige 
framgangsmåter slik at Fellesskapet kan bestemme at 
visse bekjempelsesmetoder ikke bør brukes som en del 
av bekjempelsesprogrammene.

24) Det kan også finnes eller bli utviklet bekjempelsesmetoder 
som i seg selv ikke hører inn under noe bestemt 
fellesskapsregelverk for produktgodkjenning, men som 
kan bidra til å oppnå målene for reduksjon av prevalensen 
av spesifiserte zoonoser og zoonotiske smittestoffer. 
Det bør derfor være mulig å godkjenne bruken av slike 
metoder på fellesskapsplan.

25) Det vil være av avgjørende betydning å sikre at 
gjeninnsetting av dyr skjer fra flokker eller besetninger 
som har vært underlagt kontroller i samsvar med kravene i 
denne forordning. Når et særlig bekjempelsesprogram får 
anvendelse, bør resultatene av prøvetakingen videresendes 
til kjøpere av dyr. For dette formål bør særlige krav 
tilføyes det relevante fellesskapsregelverket for handel 
innenfor Fellesskapet og om import fra tredjestater, 
særlig med hensyn til forsendelser av levende dyr 
og rugeegg. Direktiv 64/432/EØF, rådsdirektiv 72/462/
EØF av 12. desember 1972 om helseproblemer og 
dyrehelseproblemer ved import av storfe og svin og 
ferskt kjøtt fra tredjestater(1) og rådsdirektiv 90/539/
EØF av 15. oktober 1990 om krav til dyrehelse ved 
handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og 
ved innførsel av fjørfe og rugeegg fra tredjestater(2), bør 
derfor endres.

(1) EFT L 302 av 31.12.1972, s. 28. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, 
s. 36).

(2) EFT L 303 av 31.10.1990, s. 6. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003.

26) Vedtakelsen av denne forordning bør ikke påvirke 
de tilleggsgarantiene Finland og Sverige fikk ved sin 
tiltredelse til Fellesskapet, og som er bekreftet ved 
kommisjonsvedtak 94/968/EF(3), 95/50/EF(4), 95/160/
EF(5), 95/161/EF(6), 95/168/EF(7) og ved rådsvedtak 
95/409/EF(8), 95/410/EF(9) og 95/411/EF(10). I denne 
forordning bør det fastsettes en framgangsmåte som i en 
overgangsperiode gir garantier til alle medlemsstater med 
et godkjent nasjonalt bekjempelsesprogram som overstiger 
Fellesskapets minstekrav med hensyn til salmonella. 
Resultatene av prøver på levende dyr og rugeegg som 
omsettes i en slik medlemsstat, bør oppfylle kriteriene 
som er fastsatt i det nasjonale bekjempelsesprogrammet. 
Framtidig fellesskapsregelverk for hygieneregler for 
næringsmidler av animalsk opprinnelse bør fastsette en 
tilsvarende framgangsmåte for kjøtt og egg beregnet på 
direkte konsum.

27) Tredjestater som eksporterer til Fellesskapet, må 
iverksette tilsvarende tiltak for bekjempelse av zoonoser 
samtidig som tiltakene får anvendelse i Fellesskapet.

28) Når det gjelder bekjempelse av salmonella, tyder de 
fleste tilgjengelige opplysninger på at fjørfeprodukter 
er en viktig kilde til salmonellose hos mennesker. 
Bekjempelsestiltakene bør derfor anvendes ved 
produksjon av slike produkter, slik at tiltakene som 
ble innført ved direktiv 92/117/EØF, utvides. Når det 
gjelder produksjon av egg beregnet på direkte konsum, 
er det viktig å treffe særlige tiltak for omsetning av 
produkter som stammer fra flokker som ved prøver ikke 
er bekreftet fri for relevant salmonella. Når det gjelder 
fjørfekjøtt, er målet å bringe i omsetning fjørfekjøtt som 
med rimelig sikkerhet er fritt for relevant salmonella. 
Det er nødvendig med en overgangsperiode slik at 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan tilpasse 
seg de planlagte tiltakene, som kan tilpasses ytterligere, 
særlig i lys av vitenskapelige risikovurderinger.

29) Det er hensiktsmessig å utpeke referanselaboratorier på 
nasjonalt plan og på fellesskapsplan for å gi veiledning og 
hjelp i spørsmål som hører inn under denne forordnings 
virkeområde.

30) For å sikre ensartet anvendelse av denne forordning 
bør det innføres bestemmelser for å organisere 
fellesskapsrevisjoner og -inspeksjoner i samsvar med 
annet fellesskapsregelverk på dette området.

(3) EFT L 371 av 31.12.1994, s. 36.
(4) EFT L 53 av 9.3.1995, s. 31.
(5) EFT L 105 av 9.5.1995, s. 40. Vedtaket sist endret ved vedtak 97/278/EF 

(EFT L 110 av 26.4.1997, s. 77).
(6) EFT L 105 av 9.5.1995, s. 44. Vedtaket sist endret ved vedtak 97/278/EF.
(7) EFT L 109 av 16.5.1995, s. 44. Vedtaket sist endret ved vedtak 97/278/EF.
(8) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 21. Vedtaket sist endret ved vedtak 98/227/EF 

(EFT L 87 av 21.3.1998, s. 14).
(9) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 25. Vedtaket sist endret ved vedtak  

98/227/EF.
(10) EFT L 243 av 11.10.1995, s. 29. Vedtaket sist endret ved vedtak  

98/227/EF.



24.4.2008 Nr. 22/185EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

31) Det bør fastsettes hensiktsmessige framgangsmåter for 
å endre visse bestemmelser i denne forordning, for å ta 
hensyn til den tekniske og vitenskapelige utvikling og for 
å vedta gjennomføringstiltak og overgangstiltak.

32) For å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige 
utvikling bør Kommisjonen og medlemsstatene ha et nært 
og effektivt samarbeid i den faste komiteen nedsatt ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 
av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(1).

33) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I 

Innledende bestemmelser

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med denne forordning er å sikre at det treffes 
korrekte og virkningsfulle tiltak for å påvise og bekjempe 
salmonella og andre zoonotiske smittestoffer på alle relevante 
ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen, særlig 
på primærproduksjonsnivå, herunder i fôr, for å redusere deres 
prevalens og den risikoen de utgjør for menneskers helse.

2. Denne forordning skal omfatte:

a) fastsettelse av mål for å redusere prevalensen av visse 
zoonoser i dyrepopulasjoner:

i)  på primærproduksjonsnivå, og

ii) når det er hensiktsmessig for den aktuelle zoonosen 
eller det zoonotiske smittestoffet, i andre ledd i 
næringskjeden, herunder i næringsmidler og fôr,

b) godkjenning av særlige bekjempelsesprogrammer som 
er utarbeidet av medlemsstatene og driftsansvarlige for 
næringsmiddel- og fôrforetak,

c) vedtak av særlige regler for visse bekjempelsesmetoder 
som anvendes for å redusere prevalensen av zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer,

d) vedtak av regler for handel innenfor Fellesskapet med og 
import fra tredjestater av visse dyr og produkter av disse.

3. Denne forordning får ikke anvendelse på 
primærproduksjon:

a) til privat bruk i husholdninger, eller

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

b) som fører til direkte levering fra produsenten av små 
mengder råvarer til sluttforbrukeren eller til lokale 
detaljvirksomheter som leverer råvarene direkte til 
sluttforbrukeren.

4. Medlemsstatene skal innenfor rammen av nasjonal 
lovgivning, opprette bestemmelser som regulerer aktivitetene 
nevnt i nr. 3 bokstav b). Slike nasjonale bestemmelser skal 
sikre at formålene med denne forordning oppnås.

5. Denne forordning får anvendelse uten at det berører 
nærmere fellesskapsbestemmelser om dyrehelse, fôr, 
næringsmiddelhygiene, smittsomme sykdommer hos 
mennesker, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, genteknologi 
og overførbar spongiform encefalopati.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning gjelder følgende definisjoner:

1. definisjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 178/2002,

2. definisjonene fastsatt i direktiv 2003/99/EF, og

3. følgende definisjoner: 

a) «besetning» et dyr eller en gruppe dyr som holdes på 
en driftsenhet som én epidemiologisk enhet, og

b) «flokk» alt fjørfe med samme helsetilstand som holdes 
i samme lokale eller i samme innhegning, og som 
utgjør én epidemiologisk enhet. For fjørfe som holdes 
i bursystemer, omfatter dette alle fugler som deler 
samme luftrom.

Artikkel 3

Vedkommende myndigheter

1. Hver medlemsstat skal utpeke én eller flere vedkommende 
myndigheter for denne forordnings formål og underrette 
Kommisjonen om dette. Dersom en medlemsstat utpeker mer 
enn én vedkommende myndighet, skal den:

a) underrette Kommisjonen om hvilken vedkommende 
myndighet som skal fungere som kontaktorgan for 
Kommisjonen, og

b) sikre at vedkommende myndigheter samarbeider for å 
garantere at kravene i denne forordning gjennomføres på 
en riktig måte.

2. Vedkommende myndighet eller myndigheter skal særlig 
ha ansvar for å:

a) utarbeide programmene som er fastsatt i artikkel 5 nr. 1, 
og forberede nødvendige endringer i programmene, særlig 
i lys av dataene og resultatene som er oppnådd,
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b) samle inn alle data som er nødvendige for å vurdere 
midlene som er brukt, og resultatene som er 
oppnådd ved gjennomføringen av de nasjonale 
bekjempelsesprogrammene nevnt i artikkel 5, og for hvert 
år å sende inn disse dataene og resultatene, herunder 
resultatene av eventuelle undersøkelser som er utført, til 
Kommisjonen i samsvar med reglene fastsatt i henhold til 
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF,

c) foreta regelmessige kontroller i lokalene til 
næringsmiddelforetak og, om nødvendig, i fôrforetak, for 
å kontrollere at denne forordning overholdes.

KAPITTEL II 

FELLESSKAPSMÅL

Artikkel 4

Fellesskapsmål for å redusere prevalensen av zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer

1. Det skal fastsettes fellesskapsmål for å redusere 
prevalensen av zoonoser og zoonotiske smittestoffer som er 
oppført i kolonne 1 i vedlegg I, i dyrepopulasjonene som er 
oppført i kolonne 2 i vedlegg I, idet det særlig tas hensyn til:

a) de erfaringene som er gjort i forbindelse med eksisterende 
nasjonale tiltak, og

b) de opplysningene som er oversendt til Kommisjonen eller 
til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
i samsvar med eksisterende fellesskapskrav, særlig 
innenfor rammen av de opplysningene som er fastsatt i 
direktiv 2003/99/EF, særlig artikkel 5 i nevnte direktiv.

Målene og alle endringer av dem skal fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

2. Målene det vises til i nr. 1, skal minst bestå av:

a) et tall som angir:

i) den høyeste prosentandelen av epidemiologiske enheter 
som fortsatt er positive, og/eller

ii) den minste prosentvise reduksjonen i antallet 
epidemiologiske enheter som fortsatt er positive,

b) hvilket tidspunkt målet senest skal være oppnådd, 

c) definisjonen av de epidemiologiske enhetene som er nevnt 
i bokstav a),

d) definisjonen av prøveprogrammene som er nødvendige for 
å kontrollere at målet er oppnådd, og

e) definisjonen, når det er relevant, av serotyper som er av 
betydning for menneskers helse, eller av andre undertyper 
av zoonoser eller zoonotiske smittestoffer som er oppført 
i kolonne 1 i vedlegg I, idet det tas hensyn til de generelle 
kriteriene oppført i nr. 6 bokstav c), og alle spesifikke 
kriterier fastsatt i vedlegg III.

3. Fellesskapsmålene skal være fastsatt for første gang før 
de relevante datoene som er angitt i kolonne 4 i vedlegg I.

4.  a)  Når hvert fellesskapsmål defineres, skal Kommisjonen 
framlegge en nytte- og kostnadsanalyse av hvert mål. 
Denne analysen skal særlig ta hensyn til kriteriene 
fastsatt i nr. 6 bokstav c). Medlemsstatene skal på 
anmodning gi Kommisjonen all bistand som er 
nødvendig for at den skal kunne utarbeide analysen.

     b)  Før Kommisjonen foreslår hvert fellesskapsmål, skal 
den rådføre seg med medlemsstatene i den komiteen 
som er nevnt i artikkel 14 nr. 1, om resultatene av 
analysen.

     c)  I lys av resultatene av denne analysen og etter rådføring 
med medlemsstatene skal Kommisjonen foreslå 
fellesskapsmål når det er hensiktsmessig.

5. Som unntak fra nr. 2 bokstav e) og nr. 4 skal imidlertid 
følgende regler gjelde for fjørfe i en overgangsperiode.

Fellesskapsmålet som er fastsatt for flokker av avlsfjørfe 
av arten Gallus gallus for denne overgangsperioden, skal 
dekke de fem hyppigst forekommende salmonellaserotypene 
ved salmonellose hos mennesker, som skal identifiseres på 
grunnlag av dataene som er samlet inn gjennom Fellesskapets 
overvåkingssystemer. Fellesskapsmålene som er fastsatt for 
verpehøner, broilere og kalkuner for denne overgangsperioden, 
skal dekke Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. 
Dersom det er nødvendig, kan disse målene imidlertid utvides 
til andre serotyper på grunnlag av resultatene av en analyse 
gjennomført i samsvar med nr. 4.

Overgangsperioden skal gjelde for hvert fellesskapsmål for å 
redusere prevalensen av salmonella hos fjørfe. Den skal vare 
i tre år i hvert tilfelle, og starter på datoen som er angitt i 
kolonne 5 i vedlegg I.

6.  a) Vedlegg I kan endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2, for formålene oppført i bokstav b), 
særlig med hensyn til kriteriene som er oppført i 
bokstav c).

 b) Endringer i vedlegg I kan endre virkeområdet for 
kravene med hensyn til fastsettelse av fellesskapsmål 
ved å tilføye, innskrenke eller endre:

i) zoonoser eller zoonotiske smittestoffer,

ii) leddene i næringskjeden, og/eller

iii) de berørte dyrepopulasjonene.

    c) Kriteriene som skal tas i betraktning før vedlegg I 
endres, omfatter, med hensyn til den aktuelle zoonosen 
eller det aktuelle zoonotiske smittestoffet:

i) deres hyppighet i dyrepopulasjoner og befolk-
ningsgrupper, i fôr og næringsmidler,

ii) hvor alvorlige de er for mennesker,
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iii) de økonomiske konsekvensene for dyrehelsen og 
helsevesenet og for fôr- og næringsmiddelsekto-
ren,

iv) epidemiologisk utvikling i dyrepopulasjoner og 
befolkningsgrupper, samt fôr- og næringsmiddel-
sektoren,

v) vitenskapelige uttalelser,
vi) teknologisk utvikling, særlig i forbindelse med 

hvor praktiske de eksisterende mulighetene for 
bekjempelse er, og 

vii) krav og tendenser når det gjelder avlssystemer og 
produksjonsmetoder.

7. Vedlegg III kan endres eller suppleres etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

8. Kommisjonen skal gjennomgå gjennomføringen av 
fellesskapsmålene og ta denne gjennomgåelsen i betraktning 
når den foreslår ytterligere mål.

9. Tiltak som er truffet for å redusere prevalensen av 
zoonoser og zoonotiske smittestoffer oppført i vedlegg I, 
skal være gjennomført i samsvar med reglene fastsatt i denne 
forordning og alle regler som er vedtatt i henhold til den.

KAPITTEL III 

BEKJEMPELSESPROGRAMMER

Artikkel 5

Nasjonale bekjempelsesprogrammer

1. For å oppnå fellesskapsmålene som er fastsatt i artikkel 4, skal 
medlemsstatene utarbeide nasjonale bekjempelsesprogrammer 
for hver zoonose og hvert zoonotisk smittestoff oppført i 
vedlegg I. Nasjonale bekjempelsesprogrammer skal ta hensyn 
til den geografiske utbredelsen av zoonoser i hver medlemsstat 
og til de økonomiske konsekvensene av å opprette effektive 
bekjempelsestiltak for primærprodusenter og driftsansvarlige 
for næringsmiddel- og fôrforetak.

2. De nasjonale bekjempelsesprogrammene skal være 
kontinuerlige og minst vare i en sammenhengende periode på 
tre år.

3. De nasjonale bekjempelsesprogrammene skal:

a) gjøre det mulig å påvise zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer i samsvar med kravene og minstekravene til 
prøvetaking fastsatt i vedlegg II,

b) definere de respektive ansvarsområdene for vedkommende 
myndigheter og for driftsansvarlige for næringsmiddel- og 
fôrforetak,

c) angi bekjempelsestiltakene som skal treffes etter påvisning 
av zoonoser og zoonotiske smittestoffer, særlig for å verne 
menneskers helse, herunder gjennomføringen av de særlige 
tiltakene fastsatt i vedlegg II,

d) gjøre det mulig å vurdere de framskrittene som oppnås 
som følge av bestemmelsene i programmet, og for en ny 
gjennomgåelse av disse programmene, særlig i lys av de 
resultatene som er oppnådd ved at zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer er påvist.

4. De nasjonale bekjempelsesprogrammene skal minst 
omfatte følgende ledd i næringskjeden:

a) fôrproduksjon,

b) primærproduksjon av dyr,

c) foredling og tilberedning av næringsmidler av animalsk 
opprinnelse.

5. Som en del av de offentlige kontrollene fastsatt i del A i 
vedlegg II, skal de nasjonale bekjempelsesprogrammene, når 
det er relevant, inneholde bestemmelsene om prøvingsmetoder 
og kriterier for å vurdere resultatene av disse prøvene, med 
hensyn til prøvetaking av dyr og rugeegg som sendes innenfor 
det nasjonale territoriet.

6. Kravene og minstekravene til prøvetaking som er 
fastsatt i vedlegg II, kan endres, tilpasses eller suppleres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, idet det særlig tas 
hensyn til kriteriene oppført i bokstav c) i artikkel 4 nr. 6.

7. Innen seks måneder etter fastsettelsen av fellesskapsmålene 
nevnt i artikkel 4, skal medlemsstatene framlegge sine nasjonale 
bekjempelsesprogrammer for Kommisjonen og angi hvilke 
tiltak som skal gjennomføres.

Artikkel 6

Godkjenning av de nasjonale bekjempelsesprogrammene

1. Når en medlemsstat framlegger et nasjonalt 
bekjempelsesprogram i henhold til artikkel 5, skal Kommisjonen 
ha to måneder på seg til å be om ytterligere relevante og 
nødvendige opplysninger fra medlemsstaten. Medlemsstaten 
skal gi slike ytterligere opplysninger innen to måneder etter 
at den har fått anmodning om dette. Kommisjonen skal 
innen to måneder etter at den har mottatt slike ytterligere 
opplysninger, eller, dersom den ikke har bedt om ytterligere 
opplysninger, innen seks måneder etter framleggelsen av 
bekjempelsesprogrammet, fastslå om det er i samsvar med de 
relevante bestemmelsene, og særlig med denne forordning.

2. Når Kommisjonen har fastslått at et nasjonalt 
bekjempelsesprogram er i samsvar med bestemmelsene, eller 
på anmodning fra medlemsstaten som har framlagt det, skal 
programmet undersøkes uten unødig opphold, slik at det kan 
godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

3. Endringer i et program som tidligere er godkjent i 
henhold til nr. 2, kan godkjennes etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 14 nr. 2, for å ta hensyn til utviklingen i situasjonen 
i den berørte medlemsstaten, særlig i lys av resultatene nevnt i 
artikkel 5 nr. 3 bokstav d).
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Artikkel 7

Bekjempelsesprogrammer for driftsansvarlige for 
næringsmiddel- og fôrforetak

1. Driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak 
eller organisasjoner som representerer dem, kan utarbeide 
bekjempelsesprogrammer som i så stor grad som mulig omfatter 
alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen.

2. Dersom de driftsansvarlige for næringsmiddel- og 
fôrforetak eller organisasjonene som representerer dem, 
ønsker at bekjempelsesprogrammene deres skal utgjøre en 
del av et nasjonalt bekjempelsesprogram, skal de framlegge 
bekjempelsesprogrammene og alle endringer av dem 
for vedkommende myndighet i medlemsstaten der de er 
hjemmehørende, for godkjenning. Dersom den aktuelle 
virksomheten finner sted i forskjellige medlemsstater, skal 
programmene godkjennes hver for seg for hver medlemsstat.

3. Vedkommende myndighet kan bare godkjenne 
bekjempelsesprogrammer som er framlagt i henhold til nr. 2, 
dersom den anser det godtgjort at bekjempelsesprogrammene 
oppfyller de relevante kravene fastsatt i vedlegg II, samt 
målene for det relevante nasjonale bekjempelsesprogrammet.

4. Medlemsstatene skal føre ajourførte lister over godkjente 
bekjempelsesprogrammer som er utarbeidet av driftsansvarlige 
for næringsmiddel- og fôrforetak eller organisasjonene som 
representerer dem. Listene skal gjøres tilgjengelige for 
Kommisjonen på anmodning.

5. Driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak eller 
organisasjonene som representerer dem, skal regelmessig 
underrette vedkommende myndigheter om resultatene av sine 
bekjempelsesprogrammer.

KAPITTEL IV 

BEKJEMPELSESMETODER

Artikkel 8

Særlige bekjempelsesmetoder

1. På Kommisjonens initiativ eller når en medlemsstat ber 
om det, kan det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 
nr. 2:

a) besluttes at særlige bekjempelsesmetoder kan eller skal 
anvendes for å redusere prevalensen av zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer på primærproduksjonsnivå for dyr 
og i andre ledd i næringsmiddelkjeden,

b) vedtas regler om vilkårene for bruk av metodene nevnt i 
bokstav a),

c) vedtas nærmere regler om nødvendige dokumenter og 
framgangsmåter og om minstekrav for metodene nevnt i 
bokstav a), og

d) besluttes at visse særlige bekjempelsesmetoder ikke skal 
brukes som del av bekjempelsesprogrammene.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c), får ikke 
anvendelse på metoder der det brukes stoffer eller teknikker 
som omfattes av fellesskapsregelverk for fôr, tilsetningsstoffer 
i næringsmidler eller veterinærpreparater.

KAPITTEL V 

HANDEL

Artikkel 9

Handel innenfor Fellesskapet

1. Senest fra datoene nevnt i kolonne 5 i vedlegg I, 
skal flokker og besetninger av de artene som er oppført i 
kolonne 2, undersøkes for de zoonosene og de zoonotiske 
smittestoffene som er oppført i kolonne 1, før det sendes 
levende dyr eller rugeegg fra det næringsmiddelforetaket 
som er opprinnelsesenhet. Prøvingsdatoen og -resultatet skal 
tas med i de relevante helsesertifikatene som er fastsatt i 
Fellesskapets regelverk.

2. Mottakermedlemsstaten kan etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, i en overgangsperiode få fullmakt 
til å kreve at prøvingsresultatene det skal vises til i de berørte 
helsesertifikatene ved forsendelse av dyr og rugeegg som 
omfattes av prøving i avsendermedlemsstaten, oppfyller de 
samme kriteriene med hensyn til salmonella som dem som 
er fastsatt i medlemsstatens godkjente nasjonale program, i 
samsvar med artikkel 5 nr. 5, for partier som sendes innenfor 
dets territorium.

Fullmakten kan trekkes tilbake etter samme framgangsmåte.

3. De særlige tiltakene med hensyn til salmonella som gjaldt 
ved forsendelse av levende dyr til Finland og Sverige før denne 
forordning trådte i kraft, skal fortsette å gjelde som om de var 
godkjent i henhold til nr. 2.

4. Det kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, 
fastsettes særlige regler for medlemsstatenes fastsettelse av 
kriteriene nevnt i artikkel 5 nr. 5 og i nr. 2 ovenfor, uten at det 
berører artikkel 5 nr. 6.
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Artikkel 10

Import fra tredjestater

1. For å bli oppført eller forbli på listene over tredjestater 
som er fastsatt i Fellesskapets regelverk for den relevante 
arten eller kategorien, og som medlemsstatene har tillatelse 
til å importere dyr eller rugeegg som omfattes av denne 
forordning fra, fra datoene nevnt i kolonne 5 i vedlegg I, 
skal den berørte tredjestaten framlegge for Kommisjonen et 
program som tilsvarer dem som er fastsatt i artikkel 5, og det 
skal godkjennes i samsvar med denne artikkel. Programmet 
skal inneholde nærmere opplysninger om de garantier som 
staten gir med hensyn til inspeksjoner og bekjempelse av 
zoonoser og zoonotiske smittestoffer. Disse garantiene må 
minst tilsvare garantiene som er fastsatt i denne forordning. 
Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor skal 
delta direkte i overvåkingen for å kontrollere om det finnes 
tilsvarende bekjempelsesprogrammer i tredjestater.

2. Disse programmene skal godkjennes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, forutsatt at det er objektivt godtgjort 
at tiltakene som er beskrevet i programmet, tilsvarer relevante 
gjeldende krav i fellesskapsreglene. Alternative garantier til 
dem som er fastsatt i denne forordning, kan godkjennes etter 
samme framgangsmåte, dersom de ikke er gunstigere enn dem 
som gjelder handel innenfor Fellesskapet.

3. For tredjestater som det er opprettet en regelmessig 
handelsstrøm med, får bestemmelsene i artikkel 5 nr. 7 og 
artikkel 6 nr. 1 om frister for framleggelse og godkjenning av 
programmer, anvendelse. For tredjestater som oppretter eller 
gjenopptar en handelsstrøm, får fristene fastsatt i artikkel 6, 
anvendelse.

4. Flokker og besetninger av arter oppført i kolonne 2 
i vedlegg I, skal undersøkes før det sendes levende dyr 
eller rugeegg fra det næringsmiddelforetaket som er 
opprinnelsesenhet. Flokker og besetninger skal undersøkes for 
de zoonosene og de zoonotiske smittestoffene som er oppført 
i kolonne 1 i vedlegg I, eller, dersom det er nødvendig for å 
oppnå målet om tilsvarende garantier fastsatt i nr. 1, for de 
zoonosene og zoonotiske smittestoffene som er angitt etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2. Prøvingsdatoen 
og -resultatene skal tas med i de relevante importsertifikatene, 
og importsertifikatmodellene som er fastsatt i Fellesskapets 
regelverk, bør derfor endres.

5. Den endelige bestemmelsesmedlemsstaten kan etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, i en overgangsperiode 
få fullmakt til å kreve at prøvingsresultatene nevnt i nr. 4, 
oppfyller de samme kriteriene som dem som er fastsatt 
i medlemsstatens eget nasjonale program i samsvar med 

artikkel 5 nr. 5. Fullmakten kan trekkes tilbake, og særlige 
regler om slike kriterier kan fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, uten at det berører artikkel 5 nr. 6.

6. For å bli opptatt eller forbli på listene over tredjestater 
som er fastsatt i Fellesskapets regelverk for den relevante 
produktkategorien, og som medlemsstatene har tillatelse til å 
importere produkter som omfattes av denne forordning fra, 
skal den berørte tredjestaten framlegger garantier som tilsvarer 
dem som er fastsatt i denne forordning, for Kommisjonen.

KAPITTEL VI 

LABORATORIER

Artikkel 11

Referanselaboratorier

1. Fellesskapets referanselaboratorier for analyse og prøving 
av de zoonosene og de zoonotiske smittestoffene som er oppført 
i kolonne 1 i vedlegg I, skal utpekes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

2. Ansvarsområdene og oppgavene til Fellesskapets 
referanselaboratorier, særlig med hensyn til samordning 
av deres aktiviteter med aktivitetene til de nasjonale 
referanselaboratoriene, skal fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

3. Medlemsstatene skal utpeke nasjonale 
referanselaboratorier for analyse og prøving av de zoonosene 
og de zoonotiske smittestoffene som er oppført i kolonne 1 
i vedlegg I. Laboratorienes navn og adresser skal meddeles 
Kommisjonen.

4. Visse ansvarsområder og oppgaver for de nasjonale 
referanselaboratoriene, særlig med hensyn til samordning av 
deres aktiviteter med aktivitetene til relevante laboratorier i 
medlemsstatene som utpekes i samsvar med artikkel 12 nr. 1 
bokstav a), kan fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 12

Godkjenning av laboratorier, kvalitetskrav og godkjente 
prøvingsmetoder

1. Når laboratorier som deltar i bekjempelsesprogrammer i 
henhold til artikkel 5 og 7, analyserer prøver for å undersøke 
forekomsten av de zoonosene og de zoonotiske smittestoffene 
som er angitt i kolonne 1 i vedlegg I, skal de:

a) være utpekt av vedkommende myndighet, og
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b) bruke kvalitetssikringssystemer som oppfyller kravene i den 
aktuelle EN/ISO-standarden, senest innen 24 måneder etter 
at denne forordning har trådt i kraft eller innen 24 måneder 
etter at nye zoonoser eller zoonotiske smittestoffer er 
tilføyd i kolonne 1 i vedlegg I.

2. Laboratoriene skal regelmessig delta i felles 
undersøkelser som er organisert eller samordnet av det 
nasjonale referanselaboratoriet.

3. Undersøkelser av forekomsten av zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer nevnt i kolonne 1 i vedlegg I, skal utføres etter 
metodene og protokollene som anbefales som referansemetoder 
av internasjonale standardiseringsorganer.

Alternative metoder kan brukes dersom de er validert i henhold 
til internasjonalt anerkjente regler og gir likeverdige resultater 
som dem som oppnås med den relevante referansemetoden.

Når det er nødvendig, kan andre prøvingsmetoder godkjennes 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

KAPITTEL VII 

GJENNOMFØRING

Artikkel 13

Gjennomførings- og overgangstiltak

Det kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, vedtas 
passende overgangs- eller gjennomføringstiltak, herunder 
nødvendige endringer i relevante helsesertifikater.

Artikkel 14

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved forordning 
(EF) nr. 178/2002 (heretter kalt «komiteen»).

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

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 15

Samråd med Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet

Kommisjonen skal rådspørre Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet i saker som hører inn under denne 
forordning, og som kan få betydelig innvirkning på menneskers 
helse, særlig før den foreslår fellesskapsmål i samsvar med 
artikkel 4 eller særlige bekjempelsesmetoder i samsvar med 
artikkel 8.

Artikkel 16

Rapport om finansieringsordninger

1. Kommisjonen skal innen tre år etter at denne forordning 
har trådt i kraft, framlegge en rapport for Europaparlamentet 
og Rådet.

2. Rapporten skal drøfte:

a) de gjeldende ordningene på fellesskapsplan og på nasjonalt 
plan for å finansiere tiltakene som er truffet for å bekjempe 
zoonoser og zoonotiske smittestoffer, og

b) den innvirkningen disse ordningene har på tiltakenes 
effektivitet.

3. Kommisjonens rapport skal om nødvendig ledsages av 
relevante forslag.

4. Medlemsstatene skal på anmodning gi Kommisjonen all 
den bistand som er nødvendig for at den skal kunne utarbeide 
rapporten.

KAPITTEL VIII 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 17

Fellesskapskontroller 

1. Sakkyndige fra Kommisjonen skal foreta kontroll på stedet 
i samarbeid med vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
for å sikre ensartet anvendelse av bestemmelsene i denne 
forordning, regler som er vedtatt i henhold til den, og alle 
vernetiltak. Medlemsstaten på hvis territorium det foretas 
kontroll, skal gi de sakkyndige all den bistand de trenger 
for at de skal kunne utføre sine oppgaver. Kommisjonen 
skal underrette vedkommende myndighet om resultatet av 
kontrollen.

2. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
særlig reglene om framgangsmåten for samarbeid med nasjonale 
vedkommende myndigheter, skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2.
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Artikkel 18

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse seks måneder etter at den har trådt i kraft.

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

Utferdiget i Brussel, 17. november 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. ALEMANNO

 President Formann
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VEDLEGG I

Zoonoser og zoonotiske smittestoffer som det i samsvar med artikkel 4 skal fastsettes fellesskapsmål for, for å 
redusere prevalensen

1. Zoonose eller zoo-
notisk smittestoff

2. Dyre populasjon 3. Ledd i næring-
skjeden

4. Dato da målet må 
være fastsatt(*)

5. Dato da prøving må 
finne sted

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Flokker av 
avlsfjørfe av Gallus 
gallus

Primærproduksjon 12 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte 
i kraft

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Verpehøner Primærproduksjon 24 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Broilere Primærproduksjon 36 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Kalkuner Primærproduksjon 48 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Besetninger av 
slaktesvin

Slakting 48 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

Alle serotyper 
av salmonella 
av betydning for 
menneskers helse

Besetninger av 
avlssvin

Primærproduksjon 60 måneder etter 
datoen da denne 
forordning trådte i 
kraft.

18 måneder etter 
datoen angitt i 
kolonne 4

(*)  Disse datoene forutsetter at det foreliggerer sammenlignbare data om prevalensen minst seks måneder før fastsettelsen av målet. 
Dersom slike data ikke foreligger, skal datoen for fastsettelse av målet utsettes tilsvarende.
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VEDLEGG II

BEKJEMPELSE AV ZOONOSER OG ZOONOTISKE SMITTESTOFFER SOM ER OPPFØRT I VEDLEGG I

A. Allmenne krav til nasjonale bekjempelsesprogrammer

Programmet må ta i betraktning den aktuelle zoonosens og/eller det zoonotiske smittestoffets art og den særlige 
situasjonen i medlemsstaten. Det må:

a) angi programmets formål samtidig som det tas hensyn til hvor alvorlig den aktuelle zoonosen eller det zoonotiske 
smittestoffet er, 

b) oppfylle minstekravene til prøvetaking fastsatt i del B,

c) oppfylle de særlige kravene fastsatt i del C-E, når det er relevant, og

d) inneholde følgende punkter:

1. Allment

1.1.  Forekomsten av den aktuelle zoonosen eller det zoonotiske smittestoffet i medlemsstaten med særlig 
henvisning til resultatene som er oppnådd innenfor rammen av overvåkningen i samsvar med artikkel 4 i 
direktiv 2003/99/EF.

1.2. Det geografiske området eller, når det er hensiktsmessig, de epidemiologiske enhetene som programmet 
skal gjennomføres i.

1.3. De berørte vedkommende myndigheters struktur og organisasjon.

1.4. Godkjente laboratorier der prøvene som blir tatt innenfor programmet, skal analyseres.

1.5. Metoder som brukes ved undersøkelse av zoonoser eller zoonotiske smittestoffer.

1.6. Offentlige kontroller (herunder prøvetakingsplaner) av fôr, flokker og/eller besetninger.

1.7. Offentlige kontroller (herunder prøvetakingsplaner) på andre ledd i næringsmiddelkjeden.

1.8. Tiltak som vedkommende myndigheter har truffet med hensyn til dyr eller produkter som det er påvist 
zoonoser eller zoonotiske smittestoffer i, særlig for å verne menneskers helse, og alle forebyggende tiltak 
som er truffet, for eksempel vaksinasjon.

1.9. Gjeldende nasjonal lovgivning, herunder alle nasjonale bestemmelser om aktivitetene nevnt i artikkel 1 
nr. 3 bokstav b).

1.10. Eventuell finansiell støtte som er gitt til næringsmiddel- og fôrforetak innenfor rammen av det nasjonale 
bekjempelsesprogrammet.

2. Angående næringsmiddel- og fôrforetak som omfattes av programmet

2.1. Produksjonsstrukturen for de gitte artene og produkter framstilt av dem.

2.2. Fôrproduksjonens struktur.

2.3. Relevante retningslinjer for godt husdyrhold eller andre retningslinjer (obligatoriske eller frivillige) som 
minst definerer:

hygienetiltak på driftsenheter,– 

tiltak for å forebygge infeksjoner som innføres via dyr, fôr, drikkevann eller personer som arbeider – 
på driftsenheter, og

hygiene ved transport av dyr til og fra driftsenheter.– 

2.4. Rutinemessig veterinærkontroll på driftsenheter.

2.5. Registrering av driftsenheter.

2.6. Føring av registre på driftsenheter.

2.7. Dokumenter som skal ledsage dyrene ved forsendelser.

2.8. Andre relevante tiltak for å sikre at dyrene kan spores.
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B. Minstekrav til prøvetaking

1.  Etter at det relevante bekjempelsesprogrammet nevnt i artikkel 5, er godkjent, skal driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak ta prøver som skal analyseres med henblikk på undersøkelser for zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer oppført i kolonne 1 i vedlegg I, og overholde minstekravene for prøvetaking som er angitt i følgende 
tabell.

1. Zoonose eller zoonotisk smittestoff 2.  Dyrepopulasjon 3.  Produksjonsledd som prøvetakingen 
må omfatte

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Flokker av avlsfjørfe av Gallus 
gallus:

—  oppdrettsflokker —  daggamle kyllinger

—  fire uker gamle fugler

— to uker før overflytting til 
eggleggingsfase eller eggleg-
gingsenhet

—  voksne flokker av avlsfjørfe —  annenhver uke i eggleggings-
perioden

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Verpehøner:

—  oppdrettsflokker —  daggamle kyllinger

—  unghøner to uker før overflyt-
ting til eggleggingsfase eller 
eggleggingsenhet

—  flokker av verpehøner —  hver 15. uke i eggleggingspe-
rioden

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Broilere —  fugler som skal sendes til slak-
ting(*)

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Kalkuner —  fugler som skal sendes til slak-
ting(*)

Alle serotyper av salmonella av 
betydning for menneskers helse

Svinebesetninger:

—  avlssvin —  dyr som skal sendes til slak-
ting, eller skrotter på slakte-
riet

—  slaktesvin —  dyr som skal sendes til slak-
ting, eller skrotter på slakte-
riet

(∗)  Resultatene av analysen av prøvene skal være kjent før dyrene sendes til slakteriet.

2. Kravene fastsatt i nr. 1, berører ikke kravene i Fellesskapets regelverk for kontroll ante mortem.

3. Resultatene av analysen skal registreres, sammen med følgende opplysninger:

a) dato og sted for prøvetakingen, og

b) identifikasjon av flokken/besetningen.

4. Immunologisk prøving kan ikke benyttes dersom dyrene er blitt vaksinert, med mindre det er påvist at vaksinen 
som er brukt, ikke påvirker prøvingsmetoden som anvendes.
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C. Særlige krav til avlsflokker av Gallus gallus

1. Tiltakene nevnt i nr. 3-5, skal treffes når analysen av prøver som er utført i samsvar med del B, viser at det 
forekommer Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i en avlsflokk av Gallus gallus under de 
omstendighetene som er beskrevet i nr. 2.

2. a) Dersom vedkommende myndighet har godkjent analysemetoden som brukes til prøver som tas i samsvar 
med del B, kan den kreve at tiltakene nevnt i nr. 3-5, skal treffes når analysen viser forekomst av Salmonella 
enteritidis eller Salmonella typhimurium.

 b) Ellers skal tiltakene nevnt i nr. 3-5, treffes når vedkommende myndighet bekrefter en mistanke om forekomst 
av Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium på bakgrunn av analysen av prøver utført i samsvar 
med del B.

3.  Ikke-rugede egg fra flokken må tilintetgjøres.

 Slike egg kan likevel brukes til konsum dersom de behandles på en måte som sikrer at Salmonella enteritidis og 
Salmonella typhimurium elimineres i samsvar med Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene.

4.  Alle fugler i flokken, herunder daggamle kyllinger, skal slaktes eller tilintetgjøres slik at risikoen for spredning 
av salmonella reduseres så mye som mulig. Slakting skal utføres i samsvar med Fellesskapets regelverk for 
næringsmiddelhygiene. Produkter som er framstilt av slike fugler, kan omsettes for konsum i samsvar med 
Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene, og del E når den har fått anvendelse. Dersom disse produktene 
ikke er beregnet på konsum, skal de brukes eller disponeres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler med hensyn til animalske biprodukter som ikke er 
beregnet på konsum(1).

5.  Dersom det på et klekkeri fortsatt finnes rugeegg fra flokker der det forekommer Salmonella enteritidis eller 
Salmonella typhimurium, skal disse eggene tilintetgjøres eller behandles i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1774/2002.

D. Særlige krav til flokker av verpehøner

1.  Med virkning fra 72 måneder etter at denne forordning har trådt i kraft, skal ikke egg brukes til direkte konsum 
(som konsumegg) med mindre de kommer fra en kommersiell flokk av verpehøner som omfattes av et nasjonalt 
program utarbeidet i henhold til artikkel 5, og som ikke er underlagt offentlige restriksjoner.

2.  Egg som kommer fra flokker med ukjent helsetilstand, som mistenkes å være infisert, eller fra infiserte flokker, 
kan bare brukes til direkte konsum dersom de behandles på en måte som sikrer at alle salmonellaserotyper som er 
av betydning for menneskers helse, elimineres, i samsvar med Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene.

3.  Når fugler fra infiserte flokker slaktes eller tilintetgjøres, skal det treffes tiltak for å redusere risikoen for 
spredning av zoonoser så mye som mulig. Slakting skal utføres i samsvar med Fellesskapets regelverk for 
næringsmiddelhygiene. Produkter som er framstilt av slike fugler, kan omsettes for konsum i samsvar med 
Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene, og når den har fått anvendelse, del E. Dersom disse produktene 
ikke er beregnet på konsum, skal de brukes eller disponeres i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002.

E. Særlige krav til ferskt kjøtt

1.  Med virkning fra 84 måneder etter at denne forordning har trådt i kraft, kan ikke ferskt fjørfekjøtt fra dyr oppført 
i vedlegg I, omsettes for konsum med mindre det oppfyller følgende kriterium:

 «Salmonella: ikke påvist i 25 gram»

2.  Innen 72 måneder etter at denne forordning har trådt i kraft, skal det fastsettes nærmere regler for dette kriteriet etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2. Disse reglene vil særlig angå prøvetakingsplaner og analysemetoder.

3.  Kriteriet fastsatt i nr. 1, gjelder ikke ferskt fjørfekjøtt beregnet på industriell varmebehandling eller annen 
behandling for å eliminere salmonella i samsvar med Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 808/2003 (EUT L 117 av 13.5.2003, 
s. 1).
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VEDLEGG III

Særlige kriterier for bestemmelse av salmonellaserotyper av betydning for menneskers helse

Når det skal bestemmes hvilke salmonellaserotyper av betydning for menneskers helse som fellesskapsmålene skal 
gjelde for, skal det tas hensyn til følgende kriterier:

1. de hyppigst forekommende salmonellaserotypene ved salmonellose hos mennesker på grunnlag av data som er 
samlet inn gjennom Fellesskapets overvåkingssystemer,

2. smitteveien (det vil si forekomsten av serotypen i relevante dyrepopulasjoner og i fôr),

3. om en serotype i den senere tid har vist en evne til hurtig å spre seg og forårsake sykdommer hos mennesker og 
dyr,

4. om en serotype har vist økt virulens, for eksempel med hensyn til spredningsmåte eller resistens overfor relevante 
behandlinger av infeksjoner hos mennesker.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse er 
oppført på listen i vedlegg I til traktaten. Husdyrhold og 
omsetning av produkter av animalsk opprinnelse utgjør 
en viktig inntektskilde for landbruksbefolkningen. For å 
sikre en rasjonell utvikling i landbrukssektoren, må det 
gjennomføres veterinære tiltak som tar sikte på å bedre 
menneskers og dyrs helse i Fellesskapet. 

2) Det er ytterst viktig at menneskers helse vernes mot 
sykdommer og infeksjoner som kan overføres direkte 
eller indirekte mellom dyr og mennesker (zoonoser).

3) Zoonoser som kan overføres gjennom næringsmidler, 
kan påføre mennesker lidelser og føre til 
økonomiske tap i næringsmiddelproduksjonen og 
næringsmiddelindustrien.

4) Zoonoser som overføres gjennom andre kilder enn 
næringsmidler, særlig fra ville dyr og kjæledyr, er også et 
problem.

5) Ved rådsdirektiv 92/117/EØF av 17. desember 1992 om 
vernetiltak med hensyn til visse zoonoser og visse 
zoonotiske smittestoffer hos dyr og i produkter av 
animalsk opprinnelse med sikte på å hindre infeksjoner 
og forgiftninger gjennom næringsmidler(4) innføres 
det et overvåkingssystem for visse zoonoser både på 
medlemsstatsplan og på fellesskapsplan.

(1) EFT C 304 E av 30.10.2001, s. 250.
(2) EFT C 94 av 18.04.2002, s. 18.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 15. mai 2002 (EFT C 180 E av 31.7.2003, 

s. 161), Rådets felles holdning av 20. februar 2003 (EUT C 90 E av 
15.4.2003, s. 9) og Europaparlamentets holdning av 19. juni 200 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). 

(4) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 38. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

6) Med bistand fra Fellesskapets referanselaboratorium 
for epidemiologi for zoonoser, samler Kommisjonen 
inn overvåkingsresultatene fra medlemsstatene årlig 
og sammenstiller dem. Resultatene er blitt kunngjort 
årlig siden 1995. De gir et grunnlag for vurdering av 
den aktuelle situasjonen for zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer. Datainnsamlingssystemene er imidlertid 
ikke harmonisert, og det er derfor ikke mulig å foreta 
sammenligninger mellom medlemsstatene.

7) Annen fellesskapslovgivning omfatter overvåking og 
bekjempelse av visse zoonoser i dyrepopulasjoner. Særlig 
omhandler rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin 
innenfor Fellesskapet(5) bovin tuberkulose og bovin 
brucellose. Rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit 
innenfor Fellesskapet(6) omhandler brucellose hos sau og 
geit. Dette direktiv bør ikke medføre noen unødvendig 
gjentakelse av de eksisterende kravene.

8) Framtidige europaparlaments- og rådsforordninger om 
næringsmiddelhygiene bør dessuten inneholde særlige 
elementer som er nødvendige for å forebygge, bekjempe 
og overvåke zoonoser og zoonotiske smittestoffer, 
og inneholde særlige krav til næringsmidlenes 
mikrobiologiske kvalitet.

9) I henhold til direktiv 92/117/EØF skal det samles inn 
data om tilfeller av zoonoser hos mennesker. Formålet 
med europaparlaments- og rådsvedtak 2119/98/EF 
av 24. september 1998 om opprettelse av et nett for 
epidemiologisk overvåking og kontroll med smittsomme 
sykdommer i Fellesskapet(7) er å styrke innsamlingen 
av slike data og bidra til å forbedre forebyggingen og 
bekjempelsen av smittsomme sykdommer i Fellesskapet.

10) Innsamling av data om forekomsten av zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer hos dyr, i næringsmidler, i fôr 
og hos mennesker, er nødvendig for å fastslå zoonosenes 
utviklingstendenser og kilder.

(5) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1226/2002 (EFT L 179 av 9.7.2002, s. 13).

(6) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2003/708/EF (EUT L 258 av 10.10.2003, s. 11).

(7) EFT L 268 av 3.10.1998, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/99/EF 

av 17. november 2003

om overvåking av zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer, om endring av rådsvedtak 90/424/
EØF og om oppheving av rådsdirektiv 92/117/EØF(*)

2008/EØS/22/38

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 13.
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11) I sin uttalelse av 12. april 2000 om zoonoser gir 
Vitenskapskomiteen for veterinære tiltak knyttet til vern 
av menneskers helse uttrykk for at tiltakene som var 
innført på dette tidspunktet for å bekjempe zoonotiske 
infeksjoner som overføres gjennom næringsmidler, var 
utilstrekkelige. Den fastslo også at de epidemiologiske 
dataene som medlemsstatene samlet inn, var ufullstendige 
og ikke uten videre sammenlignbare. Derfor anbefalte 
komiteen å forbedre overvåkingsordningene, og pekte også 
på mulige alternativer for risikohåndtering. For å verne 
menneskers helse fastsatte Komiteen særlig at Salmonella 
spp., Campylobacter spp., verotoksinproduserende 
Escherichia coli (VTEC), Listeria monocytogenes, 
Cryptosporidium spp., Echinococcus granulosus/
multilocularis og Trichinella spiralis bør prioriteres.

12) Det er derfor nødvendig å forbedre den eksisterende 
overvåkingen og systemene for innsamling av data 
som ble opprettet ved direktiv 92/117/EØF. Samtidig 
erstatter europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer 
som overføres gjennom næringsmidler(1) de særlige 
bekjempelsestiltakene som ble vedtatt ved direktiv 92/117/
EØF. Direktiv 92/117/EØF bør derfor oppheves.

13) Den nye rammen for vitenskapelig rådgivning og støtte i 
spørsmål om næringsmiddeltrygghet som ble innført ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 
av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(2), bør brukes for å samle inn og 
analysere relevante data.

14) Når det er nødvendig for å gjøre det lettere å samle 
inn og sammenligne data, bør overvåkingen skje på 
et harmonisert grunnlag. Dette vil gjøre det mulig å 
vurdere utviklingstendenser for og kilder til zoonoser 
og zoonotiske smittestoffer i Fellesskapet. Dataene som 
samles inn, bør sammen med data fra andre kilder ligge 
til grunn for risikovurdering av zoonotiske organismer.

15) De zoonosene som utgjør den største risikoen for 
menneskers helse, bør prioriteres. Overvåkingssystemene 
bør imidlertid også gjøre det lettere å påvise zoonotiske 
sykdommer som er under utvikling eller nylig har 
oppstått, og nye stammer av zoonotiske organismer.

16) Den foruroligende utviklingen av resistens mot 
antimikrobielle stoffer (som antimikrobielle legemidler 
og antimikrobielle tilsetningsstoffer i fôr) er noe som 
bør overvåkes. Det bør fastsettes bestemmelser om slik 

(1) Se EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.
(2) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.

overvåking, som ikke bare skal omfatte zoonotiske 
smittestoffer, men også for andre smittestoffer i den grad 
de utgjør en trussel mot menneskers helse. Særlig vil det 
være hensiktsmessig å overvåke indikatororganismer. 
Slike organismer utgjør latente resistente gener, som de 
kan overføre til sykdomsframkallende bakterier.

17) I tillegg til allmenn overvåking kan særlige behov 
gjøre det nødvendig å opprette samordnede 
overvåkingsprogrammer. Særlig oppmerksomhet bør 
rettes mot zoonosene oppført i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 2160/2003.

18) Dersom de undersøkes grundig, gir utbrudd av 
næringsmiddeloverførte zoonoser mulighet til å 
identifisere den sykdomsframkallende organismen, 
det berørte næringsmiddelet samt de faktorene ved 
næringsmidlenes tilberedning og håndtering som bidrog 
til utbruddet. Det bør derfor fastsettes bestemmelser om 
slike undersøkelser og om nært samarbeid mellom de 
ulike myndighetene.

19) Overførbar spongiform encefalopati omfattes av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 
av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 
kontrollere og utrydde visse typer overførbar spongiform 
encefalopati(3).

20) For å sikre en effektiv anvendelse av opplysninger som 
samles inn om zoonoser og zoonotiske smittestoffer, 
bør det fastsettes egnede regler om utveksling av alle 
relevante opplysninger. Slike opplysninger bør samles 
inn i medlemsstatene og framlegges for Kommisjonen 
i form av rapporter, som bør videresendes til Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og 
omgående gjøres offentlig tilgjengelige på passende 
måte.

21) Rapportene bør framlegges årlig. Når omstendighetene 
tilsier det, kan det imidlertid være nødvendig med 
ytterligere rapporter.

22) Det kan være hensiktsmessig å utpeke nasjonale 
referanselaboratorier og referanselaboratorier i 
Fellesskapet for å gi råd og bistand i forbindelse med 
analyse og prøving av zoonoser og zoonotiske smittestoffer 
som omfattes av dette direktivs virkeområde.

23) Rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om visse 
kostnader på det veterinære området(4) bør endres med 
hensyn til de nærmere reglene for Fellesskapets finansielle 
bidrag til visse tiltak i forbindelse med overvåking og 
bekjempelse av zoonoser og zoonotiske smittestoffer.

(3) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2002 (EFT L 225 av 22.8.2002, s. 3).

(4) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19. Vedtaket sist endret ved vedtak 2001/572/
EF (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 16).
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24) Det bør fastsettes hensiktsmessige framgangsmåter for å 
endre visse bestemmelser i dette direktiv, for å ta hensyn 
til den tekniske og vitenskapelige utvikling og for å vedta 
gjennomføringstiltak og overgangstiltak.

25) For å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige 
utvikling bør Kommisjonen og medlemsstatene ha et 
nært og effektivt samarbeid i den faste komiteen nedsatt 
ved forordning (EF) nr. 178/2002.

26) Medlemsstatene kan ikke på egen hånd samle inn 
sammenlignbare data som kan gi et grunnlag for en 
risikovurdering av zoonotiske organismer som har 
betydning på fellesskapsplan. Innsamlingen av slike data 
kan bedre gjennomføres på fellesskapsplan. Fellesskapet 
kan derfor treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå disse målene. Ansvaret for å opprette og vedlikeholde 
overvåkingssystemene bør ligge hos medlemsstatene.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

INNLEDENDE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med dette direktiv er å sikre at zoonoser, 
zoonotiske smittestoffer og tilknyttet antimikrobiell resistens 
blir effektivt overvåket, og at utbrudd av næringsmiddeloverført 
sykdom blir grundig epidemiologisk undersøkt, slik at de 
opplysningene som er nødvendig for å vurdere relevante 
utviklingstendenser og kilder, kan samles inn i Fellesskapet.

2. Dette direktiv omhandler:

a) overvåking av zoonoser og zoonotiske smittestoffer,

b) overvåking av tilknyttet antimikrobiell resistens,

c) epidemiologisk undersøkelse av utbrudd av 
næringsmiddeloverført sykdom, og

d) utveksling av opplysninger om zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer.

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

3. Dette direktiv får anvendelse uten at det berører 
nærmere fellesskapsbestemmelser om dyrehelse, fôr, 
næringsmiddelhygiene, smittsomme sykdommer hos 
mennesker, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, genteknologi 
og overførbar spongiform encefalopati.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv gjelder følgende definisjoner:

1. definisjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 178/2002, og

2. følgende definisjoner:

a) «zoonose» enhver sykdom og/eller infeksjon som kan 
overføres naturlig fra dyr til mennesker,

b) «zoonotisk smittestoff» ethvert virus, enhver bakterie, 
enhver sopp og enhver parasitt som kan være årsak til 
en zoonose,

c) «antimikrobiell resistens» evnen hos mikroorganismer 
av visse arter til å overleve eller til og med vokse i 
nærvær av en bestemt konsentrasjon av et antimikrobielt 
stoff som vanligvis er tilstrekkelig til å hemme eller 
drepe mikroorganismer av samme art,

d) «utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom» en 
forekomst som er observert under bestemte forhold av to 
eller flere tilfeller av samme sykdom og/eller infeksjon 
hos mennesker, eller en situasjon der det observerte 
antallet tilfeller overskrider det forventede antallet, 
og der tilfellene er knyttet til, eller sannsynligvis er 
knyttet til, samme næringsmiddelkilde,

e) «overvåking» et system for innsamling, analyse 
og formidling av data om forekomst av zoonoser, 
zoonotiske smittestoffer og tilknyttet antimikrobiell 
resistens.

Artikkel 3

Alminnelige forpliktelser

1. Medlemsstatene skal sikre at data om forekomst av 
zoonoser og zoonotiske smittestoffer og tilknyttet antimikrobiell 
resistens samles inn, analyseres og offentliggjøres omgående 
i samsvar med kravene i dette direktiv og eventuelle 
bestemmelser som er vedtatt i henhold til dette direktiv.

2. Hver medlemsstat skal utpeke én eller flere vedkommende 
myndigheter for dette direktivs formål og underrette 
Kommisjonen om dette. Dersom en medlemsstat utpeker mer 
enn én vedkommende myndighet, skal den:

a) underrette Kommisjonen om hvilken vedkommende 
myndighet som skal fungere som kontaktorgan for 
Kommisjonen, og

b) sikre at vedkommende myndigheter samarbeider for å 
garantere at kravene i dette direktiv gjennomføres på en 
riktig måte.
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3. Hver medlemsstat skal sikre at det opprettes et effektivt 
og kontinuerlig samarbeid på grunnlag av fri utveksling av 
generelle opplysninger, og, om nødvendig, av spesifikke data, 
mellom den eller de vedkommende myndigheter som er utpekt 
for dette direktivs formål, og:

a) vedkommende myndigheter med hensyn til Fellesskapets 
regelverk om dyrehelse,

b) vedkommende myndigheter med hensyn til Fellesskapets 
regelverk om fôr,

c) vedkommende myndigheter med hensyn til Fellesskapets 
regelverk om næringsmiddelhygiene,

d) strukturene og/eller myndighetene som er omtalt i artikkel 1 
i vedtak 2119/98/EF,

e) andre berørte myndigheter og organisasjoner.

4. Hver medlemsstat skal sikre at berørt personell hos 
den eller de vedkommende myndigheter som er nevnt i 
nr. 2, om nødvendig gjennomgår passende grunnleggende og 
videregående opplæring i veterinærvitenskap, mikrobiologi 
eller epidemiologi.

KAPITTEL II 

OVERVÅKING AV ZOONOSER OG ZOONOTISKE 
SMITTESTOFFER

Artikkel 4

Alminnelige regler for overvåking av zoonoser og 
zoonotiske smittestoffer

1. Medlemsstatene skal samle inn relevante og 
sammenlignbare data for å identifisere og karakterisere farer, 
for å vurdere eksponeringer og for å karakterisere risikoer 
knyttet til zoonoser og zoonotiske smittestoffer.

2. Overvåkingen skal finne sted på det eller de leddene i 
næringskjeden som er mest hensiktsmessig for zoonosen eller 
det zoonotiske smittestoffet det gjelder, det vil si:

a) på primærproduksjonsnivå og/eller

b) på andre ledd i næringskjeden, herunder i næringsmidler 
og fôr.

3. Overvåkingen skal omfatte zoonosene og de zoonotiske 
smittestoffene som er oppført i del A i vedlegg I. Når den 
epidemiologiske situasjonen i en medlemsstat tilsier det, skal 
også zoonosene og de zoonotiske smittestoffene oppført i del B 
i vedlegg I, overvåkes.

4. Vedlegg I kan endres etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 12 nr. 2, for å tilføye zoonoser eller zoonotiske 
smittestoffer til, eller slette dem fra, listene i vedlegget, idet det 
særlig tas hensyn til følgende kriterier:

a) deres forekomst i dyrepopulasjoner og befolkningsgrupper, 
i fôr og næringsmidler,

b) hvor alvorlige de er for mennesker,

c) de økonomiske konsekvensene for dyrehelsen og 
helsevesenet og for fôr- og næringsmiddelsektoren,

d) epidemiologisk utvikling i dyrepopulasjoner og 
befolkningsgrupper, samt fôr- og næringsmiddelsektoren.

5. Overvåkingen skal være basert på systemer som 
allerede finnes i medlemsstatene. Når det er nødvendig for 
å gjøre det lettere å samle inn og sammenligne data, kan 
det imidlertid fastsettes nærmere regler for overvåkingen av 
zoonoser og zoonotiske smittestoffer oppført i vedlegg I etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2, idet det tas hensyn 
til andre fellesskapsregler om dyrehelse, næringsmiddelhygiene 
og overførbare sykdommer hos mennesker.

Disse nærmere reglene skal fastsette minstekrav til overvåkingen 
av visse zoonoser eller zoonotiske smittestoffer. De kan særlig 
angi:

a) dyrepopulasjonen eller delpopulasjoner eller ledd i 
næringskjeden som skal omfattes av overvåkingen,

b) arten og typen av data som skal samles inn,

c) definisjoner av tilfeller,

d) prøvetakingsplaner som skal benyttes,

e) laboratoriemetodene som skal brukes ved prøvetakingen, 
og

f) rapporteringshyppighet, herunder retningslinjer 
for rapportering mellom lokale, regionale og sentrale 
myndigheter.

6. Når Kommisjonen vurderer om den skal foreslå nærmere 
regler i samsvar med nr. 5 for å harmonisere den rutinemessige 
overvåkingen av zoonoser og zoonotiske smittestoffer, 
skal Kommisjonen prioritere zoonosene og de zoonotiske 
smittestoffene oppført i del A i vedlegg I.

Artikkel 5

Samordnede overvåkingsprogrammer

1. Dersom dataene som samles inn gjennom rutinemessig 
overvåking i samsvar med artikkel 4, ikke er tilstrekkelige, 
kan det opprettes samordnede overvåkingsprogrammer for 
én eller flere zoonoser og/eller zoonotiske smittestoffer etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2. Samordnede 
overvåkingsprogrammer kan opprettes, særlig om det fastslås 
at det er særlige behov for å vurdere risikoer eller for å 
fastsette referanseverdier knyttet til zoonoser eller zoonotiske 
smittestoffer i medlemsstatene eller på fellesskapsplan.

2. Når det opprettes et samordnet overvåkingsprogram, 
skal det vises særlig til zoonoser og zoonotiske smittestoffer i 
dyrepopulasjonene som er nevnt i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 2160/2003.
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3. Minstereglene for opprettelsen av samordnede 
overvåkingsprogrammer er fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 6

Forpliktelser for driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak

1. Når driftsansvarlige for næringsmiddelforetak utfører 
undersøkelser av forekomsten av zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer som omfattes av overvåkingen i artikkel 4 nr. 2, 
skal medlemsstatene sikre at de:

a) oppbevarer resultatene og gjør det som er nødvendig 
for at alle relevante isolater oppbevares i et tidsrom som 
fastsettes av vedkommende myndighet, og

b) formidler resultatene eller leverer isolatene til vedkommende 
myndighet på forespørsel.

2. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel 
kan fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

KAPITTEL III 

ANTIMIKROBIELL RESISTENS

Artikkel 7

Overvåking av antimikrobiell resistens

1. Medlemsstatene skal i samsvar med kravene fastsatt i 
vedlegg II, sikre at overvåkingen gir sammenlignbare data 
om forekomsten av antimikrobiell resistens i zoonotiske 
smittestoffer, og i den grad de utgjør en trussel mot menneskers 
helse, andre smittestoffer.

2. En slik overvåking skal supplere den overvåkingen av 
humane isolater som utføres i samsvar med vedtak 2119/98/
EF.

3. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel 
skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 
nr. 2.

KAPITTEL IV 

UTBRUDD AV NÆRINGSMIDDELOVERFØRT 
SYKDOM

Artikkel 8

Epidemiologisk undersøkelse av utbrudd av 
næringsmiddeloverført sykdom

1. Når en driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak 
gir opplysninger til vedkommende myndighet i henhold 
til artikkel 19 nr. 3 i forordning (EF) nr. 178/2002, skal 
medlemsstatene sikre at det aktuelle næringsmiddelet eller 
en representativ prøve av det oppbevares på en slik måte 
at det ikke vanskeliggjør verken en laboratorieanalyse eller 
en undersøkelse av et utbrudd av næringsmiddeloverført 
sykdom.

2. Vedkommende myndighet skal undersøke utbrudd av 
næringsmiddeloverført sykdom i samarbeid med myndighetene 
det vises til i artikkel 1 i vedtak 2119/98/EF. Undersøkelsen 
skal gi opplysninger om den epidemiologiske profilen, 
hvilke næringsmidler som kan være berørt, og de mulige 
årsakene til utbruddet. Undersøkelsen skal så langt det er 
mulig, omfatte passende epidemiologiske og mikrobiologiske 

studier. Vedkommende myndighet skal oversende en 
sammendragsrapport til Kommisjonen (som skal videresende 
den til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) 
om resultatene av undersøkelsene som er utført, som inneholder 
de opplysningene som er nevnt i del E i vedlegg IV.

3. Nærmere regler for undersøkelsen av utbrudd 
av næringsmiddeloverført sykdom kan fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

4. Nr. 1 og 2 får anvendelse uten at det berører 
fellesskapsbestemmelsene om produktsikkerhet, systemer for 
tidlig varsling og reaksjon for forebygging og bekjempelse av 
smittsomme sykdommer hos mennesker, næringsmiddelhygiene 
og allmenne krav i næringsmiddelregelverket, særlig dem som 
vedrører nødtiltak og framgangsmåter for å kalle tilbake 
næringsmidler og fôr fra markedet.

KAPITTEL V 

UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER

Artikkel 9

Vurdering av utviklingstendenser for og kilder til 
zoonoser, zoonotiske smittestoffer og antimikrobiell 

resistens

1. Medlemsstatene skal vurdere utviklingstendenser for og 
kilder til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og antimikrobiell 
resistens på sitt territorium.

Hver medlemsstat skal innen utgangen av mai hvert år framlegge 
for Kommisjonen en rapport om utviklingstendenser for og 
kilder til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og antimikrobiell 
resistens, som omfatter de dataene som er samlet inn i henhold 
til artikkel 4, 7 og 8 i det foregående år. Rapportene og 
eventuelle sammendrag av dem skal gjøres tilgjengelige for 
offentligheten.

Rapportene skal også inneholde opplysningene som er nevnt i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Minstekravene for rapportene er fastsatt i vedlegg IV. Nærmere 
regler for vurderingen av slike rapporter, herunder deres 
utforming og hvilke opplysninger de minst må omfatte, kan 
fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

Når omstendighetene tilsier det, kan Kommisjonen be om 
særlige tilleggsopplysninger, og medlemsstatene skal oversende 
rapporter til Kommisjonen dersom de blir bedt om det, eller på 
eget initiativ.

2. Kommisjonen skal oversende rapportene nevnt i nr. 1, til 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, som skal 
undersøke dem og innen utgangen av november offentliggjøre 
en sammendragsrapport om utviklingstendenser for og kilder til 
zoonoser, zoonotiske smittestoffer og antimikrobiell resistens i 
Fellesskapet.

Ved utarbeidelsen av sammendragsrapporten kan Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet ta hensyn til 
andre data som er fastsatt innenfor rammen av Fellesskapets 
regelverk, for eksempel:

artikkel 8 i direktiv 64/432/EØF,– 

artikkel 14 nr. 2 i direktiv 89/397/EØF(– 1),

(1) Rådsdirektiv 89/397/EØF av 14. juni 1989 om offentlig kontroll av 
næringsmidler (EFT L 186 av 30.6.1989, s. 23).
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artikkel 24 i vedtak 90/424/EØF,– 

artikkel 4 i vedtak 2119/98/EF.– 

3. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen resultatene av 
samordnede overvåkingsprogrammer som er opprettet i samsvar 
med artikkel 5. Kommisjonen skal oversende resultatene 
til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 
Resultatene og eventuelle sammendrag av dem skal gjøres 
tilgjengelige for offentligheten.

KAPITTEL VI 

LABORATORIER

Artikkel 10

Fellesskapets referanselaboratorier og nasjonale 
referanselaboratorier

1. Det kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2, 
utpekes ett eller flere referanselaboratorier i Fellesskapet 
for analyse og undersøkelse av zoonoser og zoonotiske 
smittestoffer og tilknyttet antimikrobiell resistens.

2. Ansvarsområdene og oppgavene for Fellesskapets 
referanselaboratorier, særlig med hensyn til samordning 
av deres aktiviteter med aktivitetene til de nasjonale 
referanselaboratoriene, skal fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 12 nr. 2, uten at det berører de relevante 
bestemmelsene i vedtak 90/424/EØF.

3. Medlemsstatene skal utpeke nasjonale 
referanselaboratorier for hvert felt der det er opprettet et 
referanselaboratorium i Fellesskapet, og underrette 
Kommisjonen om dette.

4. Visse ansvarsområder og oppgaver for de nasjonale 
referanselaboratoriene, særlig med hensyn til samordning av 
deres aktiviteter med aktivitetene til relevante laboratorier i 
medlemsstatene, kan fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 12 nr. 2.

KAPITTEL VII 

GJENNOMFØRING

Artikkel 11

Endringer i vedleggene og overgangs- eller 
gjennomføringstiltak

Vedlegg II, III og IV kan endres, og det kan vedtas passende 
overgangs- eller gjennomføringstiltak etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 12

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved forordning 
(EF) nr. 178/2002 eller, når det er hensiktsmessig, av komiteen 
nedsatt ved vedtak 2119/98/EF.

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

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 13

Samråd med Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet

Kommisjonen skal rådspørre Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet i saker som hører inn under dette 
direktiv, og som kan få betydelig innvirkning på menneskers 
helse, særlig før den foreslår endringer i vedlegg I eller II, 
og før den oppretter samordnede overvåkingsprogrammer i 
samsvar med artikkel 5.

Artikkel 14

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 12. april 2004 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene innen 12. juni 2004.

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 internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

KAPITTEL VIII 

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 15

Oppheving

Direktiv 92/117/EØF oppheves med virkning fra 
12. juni 2004.

Tiltak som medlemsstatene har vedtatt i henhold til artikkel 8 
nr. 1 i direktiv 92/117/EØF, tiltak som er gjennomført i 
samsvar med artikkel 10 nr. 1 i nevnte direktiv, og planer 
som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3 i nevnte 
direktiv, skal imidlertid fortsette å gjelde inntil tilsvarende 
bekjempelsesprogrammer er godkjent i samsvar med artikkel 5 
i forordning (EF) nr. 2160/2003.
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Artikkel 16

Endring av vedtak 90/424/EØF

I vedtak 90/424/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 29 skal lyde:

 «Artikkel 29

 1. Medlemsstatene kan søke om et finansielt bidrag fra 
Fellesskapet til overvåking og bekjempelse av zoonosene 
som er angitt i vedlegget, gruppe 2, innenfor rammen av 
bestemmelsene nevnt i artikkel 24 nr. 2–11.

 2. Fellesskapets finansielle bidrag til bekjempelse av 
zoonoser skal innføres som en del av det nasjonale 
bekjempelsesprogrammet som er nevnt i artikkel 5 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 
av 17. november 2003 om bekjempelse av salmonella og 
andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres 
gjennom næringsmidler(*). Nivået på Fellesskapets 
finansielle bidrag skal fastsettes til høyst 50 prosent 
av kostnadene som påløper for gjennomføringen av 
obligatoriske bekjempelsestiltak.
__________________________
(*) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.»

2. Ny artikkel 29a skal lyde:

 «Artikkel 29a

 Medlemsstatene kan søke om det finansielle bidraget fra 
Fellesskapet som er nevnt i artikkel 29 nr. 2, til en nasjonal 
plan som er godkjent i henhold til direktiv 92/117/EØF, 
inntil datoen da tilsvarende bekjempelsesprogrammer er 
godkjent i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) 
nr. 2160/2003.»

3. I vedlegget tilføyes følgende punkter på listen under 
gruppe 2:

«campylobakteriose og smittestoffer som framkaller – 
campylobakteriose

listeriose og smittestoffer som framkaller listeriose– 

salmonellose (zoonotisk salmonella) og smittestoffer – 
som framkaller salmonellose

trikinellose og smittestoffer som framkaller – 
trikinellose

verotoksinproduserende – Escherichia coli.»

Artikkel 17

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 18

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. november 2003.

  For Europaparlamentet For Rådet

  P. COX G. ALEMANNO

  President Formann
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VEDLEGG I

A.  Zoonoser og zoonotiske smittestoffer som skal omfattes av overvåkingen

brucellose og smittestoffer som framkaller brucellose– 

campylobakteriose og smittestoffer som framkaller campylobakteriose– 

ekinokokkose og smittestoffer som framkaller ekinokokkose– 

listeriose og smittestoffer som framkaller listeriose– 

salmonellose og smittestoffer som framkaller salmonellose– 

trikinellose og smittestoffer som framkaller trikinellose– 

tuberkulose som er forårsaket av – Mycobacterium bovis

verotoksinproduserende – Escherichia coli

B.  Liste over zoonoser og zoonotiske smittestoffer som skal overvåkes avhengig av den epidemiologiske 
situasjonen

1.  Viruszoonoser

calicivirus– 

hepatitt A-virus– 

influensavirus– 

rabies– 

virus som overføres av leddyr– 

2.  Bakterielle zoonoser

borreliose og smittestoffer som framkaller borreliose– 

botulisme og smittestoffer som framkaller botulisme– 

leptospirose og smittestoffer som framkaller leptospirose– 

psittakose og smittestoffer som framkaller psittakose– 

andre former for tuberkulose enn den i punkt A– 

vibriose og smittestoffer som framkaller vibriose– 

yersiniose og smittestoffer som framkaller yersiniose– 

3.  Parasittære zoonoser

anisakiasis og smittestoffer som framkaller anisakiasis– 

kryptosporidiose og smittestoffer som framkaller kryptosporidiose– 

cysticerkose og smittestoffer som framkaller cysticerkose– 

toksoplasmose og smittestoffer som framkaller toksoplasmose– 

4.  Andre zoonoser og zoonotiske smittestoffer
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VEDLEGG II

Krav til overvåking av antimikrobiell resistens i samsvar med artikkel 7

A.  Allmenne krav

 Medlemsstatene skal sikre at overvåkingssystemet for antimikrobiell resistens nevnt i artikkel 7, minst gir følgende 
opplysninger:

1. dyreartene som omfattes av overvåkingen,

2. bakterieartene og/eller -stammene som omfattes av overvåkingen,

3. prøvetakingsmetodene som er brukt ved overvåkingen,

4. de antimikrobielle stoffene som omfattes av overvåkingen,

5. laboratoriemetodene som brukes for å påvise resistens,

6. laboratoriemetodene som brukes for å identifisere mikrobielle isolater,

7. metodene som brukes ved innsamling av data.

B.  Særlige krav

 Medlemsstatene skal sikre at overvåkingssystemet gir relevante opplysninger om minst et representativt antall 
isolater av Salmonella spp., Campylobacter jejuni og Campylobacter coli fra storfe, svin og fjørfe og næringsmidler 
av animalsk opprinnelse framstilt av disse artene.

VEDLEGG III

Samordnede overvåkingsprogrammer som nevnt i artikkel 5

Når det opprettes et samordnet overvåkingsprogram, må minst følgende kjennetegn for programmet defineres: 

formål,– 

varighet,– 

geografisk område eller region,– 

de zoonosene og/eller zoonotiske smittestoffene det gjelder,– 

de typene av prøver og andre dataenheter som det bes om, – 

minstekrav til prøvetaking,– 

den typen metoder som brukes ved laboratorieundersøkelser,– 

vedkommende myndigheters oppgaver,– 

ressursene som skal tildeles,– 

beregnede kostnader og hvordan de skal dekkes, og– 

metodene og tidsplanene for rapportering av resultatene.– 
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VEDLEGG IV

Krav til rapporter som skal framlegges i henhold til artikkel 9 nr. 1

Rapporten nevnt i artikkel 9 nr. 1, må minst inneholde følgende opplysninger. Del A-D gjelder rapporter for overvåking 
som er utført i samsvar med artikkel 4 eller 7. Del E gjelder rapporter for overvåking som er utført i samsvar med 
artikkel 8. 

A. Innledningsvis skal følgende beskrives for hver zoonose og hvert zoonotisk smittestoff (senere skal bare endringer 
rapporteres):

a) overvåkingssystemer (prøvetakingsstrategier, prøvetakingsfrekvens, type prøver, definisjon av tilfelle, 
diagnostiske metoder som er brukt),

b) vaksinasjonspolitikk og andre forebyggende tiltak,

c) kontrollmekanisme og eventuelt kontrollprogrammer,

d)  tiltak ved positive funn eller i enkelttilfeller, 

e) eksisterende meldingssystemer,

f) sykdommens og/eller infeksjonens historikk i staten.

B. Hvert år må følgende beskrives:

a) relevant mottakelig dyrepopulasjon (sammen med datoen tallene gjelder for):

antallet besetninger eller flokker,– 

det samlede antall dyr, og– 

når det er relevant, produksjonsmetodene som er anvendt,– 

b) antallet laboratorier og institusjoner som deltar i overvåkingen, og en allmenn beskrivelse av dem. 

C. Hvert år skal følgende opplysninger om hvert zoonotisk smittestoff og hver kategori av data som er berørt, 
beskrives sammen med konsekvensene av dem:

a) endringer i systemene som allerede er beskrevet,

b) endringer i metodene som tidligere er beskrevet,

c) resultater av undersøkelsene og av ytterligere typebestemmelse eller andre laboratoriemetoder for karakterisering 
(rapportert separat for hver kategori), 

d) nasjonal evaluering av den aktuelle situasjonen, utviklingstendenser for og kilder til infeksjon,

e) relevans som zoonotisk sykdom,

f) relevans for tilfeller hos mennesker, som kilde til infeksjon hos mennesker, for funn hos dyr og i 
næringsmidler,

g) anerkjente bekjempelsesstrategier som kan brukes til å forebygge eller minimere overføring av det zoonotiske 
smittestoffet til mennesker,

h) om nødvendig, eventuelle særlige tiltak vedtatt i medlemsstaten eller foreslått for Fellesskapet som helhet på 
grunnlag av den aktuelle situasjonen.

D. Rapportering av undersøkelsesresultatene

 Resultatene skal opplyses ved å fastsette antallet epidemiologiske enheter som er undersøkt (flokker, besetninger, 
prøver, partier) og antallet positive prøver i henhold til definisjonen av tilfellet. Når det er nødvendig, skal 
resultatene framlegges på en måte som viser den geografiske utbredelsen av zoonosen eller det zoonotiske 
smittestoffet.

E. For data om utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom:

a) det samlede antall utbrudd i løpet av ett år, 

b)  antallet dødsfall og sykdomstilfeller hos mennesker ved disse utbruddene,

c) smittestoffene som forårsaket utbruddene, herunder når det er mulig, serotype eller annen definitiv beskrivelse 
av smittestoffene. Når det ikke er mulig å identifisere det aktuelle smittestoffet, skal årsaken til dette oppgis,

d) næringsmidlene som er berørt av utbruddet, og andre potensielle smittebærere,

e)  identifikasjon av typen sted der det mistenkte næringsmiddelet ble produsert/kjøpt/tilegnet/konsumert,

f) medvirkende faktorer, for eksempel mangelfull hygiene ved bearbeiding av næringsmidlene.
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KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til forordning (EF) nr. 999/2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 
visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig 
vedlegg VIII kapittel A del 1 bokstav b) ii), og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal 1) 
medlemsstatenes nasjonale programmer for bekjempelse 
av skrapesyke godkjennes dersom de oppfyller visse 
kriterier fastsatt i forordningen. I henhold til forordning 
(EF) nr. 999/2001 skal det også fastsettes eventuelle 
tilleggsgarantier som i henhold til forordningen kan 
kreves for handel innenfor og innførsel til Fellesskapet. 

I kommisjonsvedtak 2003/100/EF av 13. februar 2003 2) 
om fastsettelse av minstekrav til avlsprogrammer for 
resistens mot overførbar spongiform encefalopati hos 
sau(2) er det fastsatt at hver medlemsstat skal innføre et 
avlsprogram for utvelging av TSE-resistens hos visse 
saueraser. I henhold til vedtak 2003/100/EF kan det også 
gis unntak fra kravet om at medlemsstatene skal opprette 
et avlsprogram, på grunnlag av nasjonale programmer for 
bekjempelse av skrapesyke som er framlagt og godkjent 
i samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001 og omfatter 
en løpende aktiv overvåking av selvdøde sauer og geiter 
i alle besetninger i medlemsstaten.

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2003(3) 3) 
ble Danmarks og Sveriges nasjonale programmer for 
bekjempelse av skrapesyke godkjent.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 (EUT L 162 av 30.4.2004,  
s. 52). 

(2) EUT L 41 av 14.2.2003, s.41.
(3) EUT L 275 av 25.10.2003, s.12.

28. mars 2004 la Finland fram et nasjonalt program for 4) 
bekjempelse av skrapesyke som anses å oppfylle kravene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, og det er dessuten 
sannsynlig at det vil være lav forekomst av skrapesyke 
på finsk territorium. Finlands nasjonale program for 
bekjempelse av skrapesyke bør derfor godkjennes.

Finland bør gis unntak fra avlsprogrammet fastsatt 5) 
i vedtak 2003/10/EF på grunnlag av sitt nasjonale 
program for bekjempelse av skrapesyke. Dessuten bør 
tilleggsgarantiene for handel som kreves i henhold til 
vedlegg VIII kapittel A og vedlegg IX kapittel E til 
forordning (EF) nr 999/2001 og er fastlagt i forordning 
(EF) nr. 1874/2003, samt alle andre bestemmelser i 
sistnevnte forordning, få anvendelse for Finland.

Forordning (EF) nr. 1874/2003 bør derfor endres.6) 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1874/2003 erstattes med 
teksten i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1472/2004

av 18. august 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1874/2003 om godkjenning av dei nasjonale programma for 
motkjemping av skrapesjuke i visse medlemsstatar, og om fastlegging av tilleggsgarantiar for 

avlsprogram for resistens mot TSE hjå sauer i medhald av vedtak 2003/100/EF(*)

2008/EØS/22/39

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 19.8.2004, s. 26, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 14.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 18. august 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

_____

VEDLEGG

«VEDLEGG

Medlemsstatar som har fått godkjent det nasjonale programmet sitt for motkjemping av skrapesjuke

Danmark

Finland

Sverige.»

______________
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KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes det regler 1) 
for utryddelsestiltak som skal iverksettes ved bekreftet 
forekomst av overførbar spongiform encefalopati (TSE) 
hos storfe, sau og geit.

I sin uttalelse av 14. september 2000 om slakting av storfe 2) 
i forbindelse med bovin spongiform encefalopati (BSE), 
fastslo Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål 
at nedslakting av fødelskohort og nedslakting av hele 
besetninger i stor grad vil gi tilsvarende resultat. 21. april 
2004 avgav vitenskapsgruppen for biologiske farer under 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
en uttalelse der det ble konkludert med at det ikke 
finnes tilstrekkelige tilleggsargumenter for å endre 
uttalelsen fra Styringskomiteen for vitenskapelige 
spørsmål. Bestemmelsene om slakting i forordning (EF) 
nr. 999/2001 bør tilpasses slik at de er i samsvar med 
disse uttalelsene.

Av hensyn til rettssikkerheten i Fellesskapet er det også 3) 
nødvendig å klargjøre definisjonen av en kohort i et BSE- 
tilfelle og hvilke tiltak som må treffes i forbindelse med 
kohortdyr, slik at ulike tolkninger unngås.

Det er dessuten nødvendig å klargjøre hvordan 4) 
tiltakene for utryddelse av TSE skal iverksettes når 
de får anvendelse på drektige søyer og i driftsenheter 
som består av flere besetninger. For å ta hensyn til 
praktiske problemer bør det foretas en endring av reglene 
med hensyn til driftsenheter som produserer lam for 
oppfôring, innføring av søyer med ukjent genotype til 
infiserte driftsenheter og tidsrommet unntak skal gjelde 
for destruering av dyr i driftsenheter eller besetninger 
med lav ARR-allelfrekvens.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 876/2004 (EUT L 162 av 30.4.2004, s. 52). 

Tiltak for utryddelse av skrapesyke som Styringskomiteen 5) 
for vitenskapelige spørsmål anbefalte i sin uttalelse 
av 4. april 2002, ble inntatt i forordning (EF) nr. 
999/2001 som endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 
260/2003(2). Disse tiltakene ble av administrative hensyn 
innført gradvis. Det er for tiden svært lite sannsynlig 
at skrotter av dyr som var yngre enn to måneder har 
et betydelig infeksjonsnivå, forutsatt at slakteavfallet, 
inkludert hodet, fjernes. Det bør foretas ytterligere 
endringer i utryddelsestiltakene for å løse problemer som 
har oppstått i forbindelse med disse ungdyrene i visse 
medlemsstater.

Det bør innføres begrensninger på driftsenheter der det 6) 
er mistanke om at sauer eller geiter har skrapesyke, for 
å hindre at andre eventuelt infiserte dyr forflyttes innen 
mistanken bekreftes.

Prøvekravene for å oppheve begrensningene for en 7) 
infisert driftsenhet har vist seg å være altfor tyngende i 
forbindelse med store saueflokker, og bør derfor endres. 
Dessuten bør målgruppen for disse prøvene klargjøres.

I rådsdirektiv 92/65/EØF(8) 3) er det fastsatt generelle 
bestemmelser for handel med og innførsel av sæd og 
embryoer fra sau og geit. Det bør i denne forordning 
fastsettes særlige TSE-bestemmelser for markedsføring 
av sæd og embryoer fra disse artene.

I samsvar med de gjeldene bestemmelsene om spesifisert 9) 
risikomateriale i forordning (EF) nr. 999/2001 kan 
lendevirvlenes og brystvirvlenes tverrtagger utelukkes fra 
listen over spesifisert risikomateriale, og disse virvlenes 
ryggtagger samt halsvirvelens tverr- og ryggtapper samt 
den mediale korsbeinskammen bør heller ikke anses som 
spesifisert risikomateriale.

Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.10) 

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 11) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

(2) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 7.
(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/68/

EF (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 320).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/2004

av 23. august 2004

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til tiltak for 
utryddelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati hos storfe, sau og geit, handel med og 

innførsel av sæd og embryoer fra sau og geit samt spesifisert risikomateriale(*)

2008/EØS/22/40

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 24.8.2004, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 14.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I, VII, VIII, IX og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 
endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Nr. 3 og 4 i vedlegget til den nåværende forordning får 

anvendelse fra 1. januar 2005.

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

Utferdiget i Brussel, 23. august 2004.

   For Kommisjonen

   David BYRNE

   Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I, VII, VIII, IX og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1.  Vedlegg I nr. 2 skal lyde:

«2. I denne forordning menes med:

a) «nasjonalt utbrudd av BSE» et tilfelle av bovin spongiform encefalopati som det ikke er entydig påvist at 
direkte skyldes en infeksjon før levende dyr ble importert,

b) «spredt fettvev» indre og ytre kroppsfett som fjernes i slakte- og nedskjæringsprosessen, særlig ferskt fett 
fra hjerte, oment, nyrer og mesenteri fra storfe og fett fra nedskjæringsrom,

c) «kohort» en gruppe dyr som omfatter 

i) dyr født i løpet av tolv måneder før eller etter at det angrepne dyret ble født, i samme besetning som 
dyret, og

ii) dyr som når som helst i løpet av de første tolv månedene av sin levetid har vært oppdrettet sammen 
med det angrepne dyret,

d) «indekstilfelle»: det første dyret med en bekreftet TSE-infeksjon i en driftsenhet eller en epidemiologisk 
definert gruppe.»

2.  Vedlegg VII skal lyde:

«VEDLEGG VII

UTRYDDELSE AV OVERFØRBAR SPONGIFORM ENCEFALOPATI

1.  I undersøkelsen nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b) skal følgende identifiseres:

a) for storfe:

— alle andre drøvtyggere i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder 
seg,

— dersom sykdommen er bekreftet hos et hunndyr, avkom som er født innen to år før eller etter 
sykdommens kliniske utbrudd,

— alle dyr i den kohorten som dyret sykdommen er bekreftet hos, tilhører,

— sykdommens mulige opprinnelse,

— andre dyr i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, eller dyr i 
andre driftsenheter, som kan være angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller 
kontamineringskilde,

— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for 
overføring som kan ha gjort at TSE-agensen er blitt overført til eller fra den berørte driftsenheten,

b) for sauer og geiter:

— alle andre drøvtyggere enn sauer og geiter i den driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet 
hos, oppholder seg,

— i den grad de kan identifiseres, foreldrene til, alle embryoer, egg og siste avkom av dyret som 
sykdommen er bekreftet hos,

— alle andre sauer og geiter i driftsenheten der dyret som sykdommen er bekreftet hos, oppholder seg, i 
tillegg til dyrene nevnt i annet strekpunkt,

— sykdommens mulige opprinnelse og andre driftsenheter der det finnes dyr, embryoer eller egg som 
kan være angrepet av TSE-agensen eller eksponert for samme fôr eller kontamineringskilde,

— forflytning av fôr eller annet materiale som kan være kontaminert, eller enhver annen form for 
overføring som kan ha gjort at BSE-agensen er blitt overført til eller fra den berørte driftsenheten.
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2. Tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) skal minst omfatte:

a) dersom BSE bekreftes hos storfe, nedslakting og fullstendig destruering av enkeltdyr av storfe som er 
identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) annet og tredje strekpunkt. Medlemsstaten kan beslutte 
å

— ikke avlive og destruere enkeltdyr i de kohorter som er nevnt i nr. 1 bokstav a) tredje strekpunkt 
dersom det er framlagt bevis på at disse dyrene ikke hadde tilgang til det samme fôret som det 
angrepne dyret,

— utsette nedslakting og destruering av enkeltdyr i de kohorter som er nevnt i nr. 1 bokstav a) tredje 
strekpunkt, til slutten av deres produktive liv, under forutsetning av at de består av avlsokser som 
uavbrutt har oppholdt seg ved en sædstasjon, og det kan garanteres at de destrueres fullstendig når de 
er døde,

b) dersom TSE bekreftes hos sauer eller geiter, fra 1. oktober 2003 i samsvar med vedkommende myndighets 
beslutning:

i) enten nedslakting og fullstendig destruering av alle dyr, embryoer og egg som er identifisert i 
undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, eller

ii) nedslakting og fullstendig destruering av alle enkeltdyr, embryoer og egg som er identifisert i 
undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet og tredje strekpunkt, unntatt:

avlsværer med genotypen ARR/ARR,— 

avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, dersom slike avlssøyer er drektige — 
når undersøkelsen finner sted, og lammene som senere fødes, dersom deres genotyper oppfyller 
kravene i dette nummer,

sauer med minst ett ARR-allel som er beregnet bare på slakting,— 

sauer og geiter som er yngre enn to måneder og som er beregnet bare på slakting, dersom — 
vedkommende myndighet beslutter det,

iii) dersom det angrepne dyret kommer fra en annen driftsenhet, kan medlemsstaten på grunnlag av 
sykehistorien beslutte å gjennomføre utryddelsestiltak i den opprinnelige driftsenheten i tillegg til 
eller i stedet for i den driftsenheten der angrepet ble bekreftet. I tilfeller der et fellesbeite brukes 
av flere enn én besetning, kan medlemsstatene beslutte å begrense gjennomføringen av tiltakene til 
én enkelt besetning etter en vurdering av alle epidemiologiske faktorer. I tilfeller der flere enn én 
besetning oppholder seg i en driftsenhet, kan medlemsstatene beslutte å begrense gjennomføringen av 
tiltakene for besetningen der skrapesyke er bekreftet, forutsatt at det er bekreftet at besetningene har 
oppholdt seg atskilt fra hverandre, og at det er lite sannsynlig at infeksjonen har spredt seg mellom 
besetningene enten ved direkte eller indirekte kontakt,

c) dersom BSE bekreftes hos sauer eller geiter, nedslakting og fullstendig destruering av dyr, embryoer og 
egg som er identifisert i undersøkelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) annet til femte strekpunkt.

3. Dersom det er mistanke om forekomst av skrapesyke hos sauer eller geiter i en driftsenhet i en medlemsstat, 
skal det innføres offentlige restriksjoner på forflytning av alle andre sauer og geiter i denne driftsenheten til 
resultatene av undersøkelsen foreligger. Dersom det kan dokumenteres at det ikke er sannsynlig at driftsenheten 
der dyret oppholdt seg da det oppstod mistanke om skrapesyke, er driftsenheten der dyret kan ha blitt utsatt for 
skrapesyke, kan vedkommende myndighet beslutte at andre driftsenheter eller bare den utsatte driftsenheten 
skal settes under offentlig tilsyn, avhengig av de epidemiologiske opplysningene som foreligger.

4. Bare følgende dyr kan innføres i driftsenheten(e) der destruering er gjennomført i samsvar med nr. 2 bokstav b) 
i) eller ii):

a) sauer (hanndyr) med genotypen ARR/ARR,

b) sauer (hunndyr) med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel,
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c) geiter, forutsatt at:

i) det ikke finnes andre avlssauer i driftsenheten enn dyr med genotypen ARR/ARR,

ii) en grundig rengjøring og desinfeksjon av alle husdyrrom i driftsenheten er gjennomført etter 
avviklingen av besetningen,

iii) driftsenheten blir gjenstand for intensivert TSE-kontroll, herunder undersøkelse av alle nedslaktede 
og selvdøde geiter på over 18 måneder, og

— enten slaktes til konsum mot slutten av sine produktive liv, eller

— som har dødd eller blitt avlivet i driftsenheten, og som oppfyller kriteriene nevnt i vedlegg III 
kapittel A del II nr. 3.

5. Bare følgende avlsmateriale fra sauer kan brukes i driftsenheten(e) der destruering er gjennomført i samsvar 
med nr. 2 bokstav b) i) eller ii):

a) sæd fra værer med genotypen ARR/ARR,

b) embryoer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel.

6. I en overgangsperiode fram til senest 1. januar 2006 kan medlemsstatene, som unntak fra begrensningen 
fastsatt i nr. 4 bokstav b) og dersom det er vanskelig å få erstatningssauer med en kjent genotype, beslutte at 
ikke-drektige søyelam med en ukjent genotype kan innføres på driftsenhetene nevnt i nr. 2 bokstav b) i) og 
ii).

7. Når tiltakene omhandlet i nr. 2 bokstav b) i) og ii) har fått anvendelse på en driftsenhet,

a) skal forflytning av sauer med genotypen ARR/ARR fra driftsenheten ikke underlegges noen 
begrensninger,

b) kan sauer med bare ett ARR-allel forflyttes fra driftsenheten bare for å sendes direkte til slakting til 
konsum eller med henblikk på destruering. Likevel gjelder følgende:

søyer med ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel kan flyttes til andre restriksjonspålagte driftsenheter — 
i samsvar med tiltakene i nr. 2 bokstav b) ii),

dersom vedkommende myndighet beslutter det, kan lam med ett ARR-allel og ikke noe VQR-allel — 
forflyttes til en annen driftsenhet bare for oppfôring før slakting; på bestemmelsesstedet skal det ikke 
finnes andre sauer og geiter enn dem som er til oppfôring før slakting, og ingen levende sauer og 
geiter kan sendes til andre driftsenheter, bare direkte til slakting.

 kan sauer og geiter som er yngre enn to måneder, forflyttes direkte fra driftsenheten til slakting til c) 
konsum dersom vedkommende myndighet beslutter det. Hodet og organene i bukhulen på slike dyr skal 
imidlertid destrueres i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002, artikkel 4 nr. 2 
bokstav a) b) eller c)(*),

 uten at det berører bokstav c), kan sauer med andre genotyper enn dem som er nevnt i bokstav a) og b), d) 
forflyttes fra driftsenheten bare for å bli destruert. 

8. Begrensningene omhandlet i nr. 4, 5 og 7 skal fortsatt få anvendelse på driftsenheten i et tidsrom på tre år fra

a) den datoen da det er bare sauer med genotypen ARR/ARR i driftsenheten, eller

den siste datoen da sauer eller geiter oppholdt seg i driftsenheten, ellerb) 

når det gjelder nr. 4 bokstav c), den datoen da den intensiverte TSE-kontrollen ble innledet.c) 

den datoen da alle avlsværer i driftsenheten har genotypen ARR/ARR og alle avlssøyer har minst ett d) 
ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, forutsatt at følgende dyr eldre enn 18 måneder TSE-testes med negative 
resultater i denne treårsperioden:

et årlig utvalg av sauer som slaktes til konsum mot slutten av sine produktive liv i henhold til — 
prøvestørrelsen angitt i tabellen i vedlegg III kapittel A del II nr. 4, og 

alle sauer nevnt i kapittel A del II nr. 3 i vedlegg III og som ikke har dødd eller blitt avlivet i — 
driftsenheten. 

(*)  EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
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9. Når frekvensen av ARR-allelet innenfor rasen eller i driftsenheten er lav, eller når det anses som nødvendig for 
å unngå innavl, kan en medlemsstat beslutte:

a) å utsette den destrueringen av dyr som er nevnt i nr. 2 bokstav b) i) og ii), med opptil fem avlsår,

b) å tillate innføring av andre sauer enn dem som er nevnt i nr. 4, i driftsenhetene nevnt i nr. 2 bokstav b) i) 
og ii), forutsatt at dyrene ikke er bærere av et VRQ-allel.

10. Medlemsstater som anvender unntakene fastsatt i nr. 6 og 9, skal sende Kommisjonen en oversikt over 
vilkårene og kriteriene for å gi unntak.

3. I kapittel A i vedlegg VIII gjøres følgende endringer:

a) Overskriften i kapittel A i vedlegg VIII skal lyde:

 «Vilkår for handel innenfor Fellesskapet med levende dyr, sæd og embryoer»

b) I del I skal ny bokstav d) lyde:

«d) fra 1. januar 2005 skal sæd og embryoer fra sauer og geiter

i) samles inn fra dyr som har oppholdt seg siden fødselen eller i de tre siste årene i en driftsenhet eller 
driftsenheter som oppfyller kravene i bokstav a) i) eller bokstav a) ii), 

ii) når det gjelder sæd fra sauer, samles inn fra hanndyr med prionproteingenotypen ARR/ARR, som 
definert i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/1003/EF(*), eller

iii) når det gjelder embryoer fra sauer, ha prionproteingenotypen ARR/ARR, som definert i vedlegg I til 
vedtak 2002/1003/EF.

_____________________
(*) EFT L 349 av 24.12.2002, s. 105.»

4. Vedlegg IX endres som følger:

 Følgende kapittel H skal legges til:

«KAPITTEL H

Import av sæd og embryoer fra sau og geit

Sæd og embryoer fra sau og geit som importeres til Fellesskapet fra og med 1. januar 2005 skal oppfylle vilkårene 
i vedlegg VIII kapittel A del I bokstav d).»

5. I vedlegg XI del A skal nr. 1 bokstav a) i) lyde:

«i) kraniet, unntatt underkjeven men med hjernen og øynene, virvelsøylen unntatt halevirvlene, hals-, 
bryst- og lendevirvlenes tverr- og ryggtapper, den mediale korsbeinskammen og korsbeinets vinger, 
men medregnet nerveknutene i ryggmargen og ryggmargen fra storfe som er eldre enn tolv måneder, og 
mandlene, tarmene fra tolvfingertarmen til endetarmen og mesenteriet fra storfe uansett alder».
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KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særlig artikkel 9g nr. 5 
bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med direktiv 70/524/EØF ble koksidiostatika 1) 
som var oppført i vedlegg I til direktivet før 1. januar 
1988, tillatt midlertidig fra 1. april 1998 og overført til 
vedlegg B for å vurderes på nytt som tilsetningsstoffer 
knyttet til den ansvarlige for markedsføringen. 
Robenidinproduktet Cycostat 66G er et tilsetningsstoff 
som tilhører gruppen Koksidiostatika og andre stoffer 
med legemiddelvirkning, som er oppført i kapittel I i 
vedlegget til direktiv 70/524/EØF.

Den ansvarlige for markedsføringen av Cycostat 66G har 2) 
i samsvar med direktivets artikkel 9g nr. 2 og 9g nr. 4 
inngitt en søknad om godkjenning samt dokumentasjon.

I henhold til artikkel 9g nr. 6 i direktiv 70/524/EØF kan 3) 
godkjenningsperioden for de berørte tilsetningsstoffene 
automatisk forlenges dersom det av årsaker som 
innehaveren av godkjenningen ikke rår over, ikke kan 
gjøres noe vedtak om fornyelsessøknaden innen den 
datoen godkjenningen utløper. Denne bestemmelsen 
får anvendelse på godkjenningen av Cycostat 66G. 
Kommisjonen bad 26. april 2001 Vitenskapskomiteen 
for fôrvarer om en fullstendig risikovurdering, og denne 
anmodningen ble deretter videresendt til Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet. Under den nye 
vurderingen ble det framsatt flere anmodninger om 
tilleggsopplysninger, noe som gjorde det umulig å 
avslutte den nye vurderingen innenfor tidsfristene fastsatt 
i artikkel 9g.

(1) EFT nr. L 270 av 14.12.1970, s. 1. Sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1464/2004 (EUT L 270 av 18.8.2004, s 8). 

Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer og produkter 4) 
eller stoffer som brukes i fôrvarer i Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet, har avgitt en 
positiv uttalelse om sikkerheten og effektiviteten til 
Cycostat 66G for oppfôringskyllinger, oppfôringskaniner 
og kalkuner.

Kommisjonens nye vurdering av Cycostat 66G viste at 5) 
de relevante vilkårene fastsatt i direktiv 70/524/EØF er 
oppfylt. Cycostat 66G bør derfor godkjennes for ti år som 
et tilsetningsstoff som er knyttet til den ansvarlige for 
markedsføringen, og oppføres i kapittel I på listen nevnt 
i direktivets artikkel 9t bokstav b).

Da godkjenningen av tilsetningsstoffet nå er knyttet til 6) 
den ansvarlige for markedsføringen og erstatter tidligere 
godkjenninger som ikke var knyttet til en bestemt person, 
bør sistnevnte godkjenning tilbakekalles.

Ettersom det ikke finnes sikkerhetshensyn som taler for 7) 
en umiddelbar tilbaketrekking av produktet robenidin 
fra markedet, bør det tillates en overgangsperiode på 
seks måneder for avvikling av eksisterende lagre av 
tilsetningsstoffet.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 8) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I kapittel I i vedlegg B til direktiv 70/524/EØF utgår 
tilsetningsstoffet robenidin, som tilhører gruppen 
«Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning».

Artikkel 2

Tilsetningsstoffet Cycostat 66G, som tilhører gruppen 
«Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», 
og som er angitt i vedlegget til denne forordning, tillates 
som tilsetningsstoff i fôrvarer i henhold til vilkårene angitt i 
vedlegget.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1800/2004

av 15. oktober 2004

om en tiårig godkjenning av bruk i fôrvarer av tilsetningsstoffet Cycostat 66G som tilhører gruppen 
Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning(*)

2008/EØS/22/41

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 16.10.2004, s. 37, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005,  
s. 17.
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Artikkel 3

Det er i et tidsrom på seks måneder fra datoen da denne 
forordning trer i kraft tillatt å bruke opp eksisterende lagre av 
robenidin.

Artikkel 4

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. oktober 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 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 90/496/EØF av 24. september 
1990 om deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler(1), 
særlig artikkel 5 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsvedtak 2003/867/EF(1) 2) ble 
det tillatt å bringe i omsetning salatrim som ny 
næringsmiddelingrediens til bruk i bakervarer og 
sukkervarer med redusert energiinnhold, i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003(4).

I sin uttalelse av 13. desember 2001 om 2) 
sikkerhetsvurderingen av salatrim til bruk som 
alternativt fettstoff med redusert kaloriinnhold, fastslo 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler at salatrim har et 
energiinnhold på mellom 5 og 6 kcal/g.

I henhold til gjeldende regler bør energiinnholdet 3) 
for salatrim, som anses som fettstoffer, beregnes ved 
hjelp av omregningsfaktoren for fett nevnt i artikkel 5 
nr. 1 i direktiv 90/496/EØF, som er 9 kcal/g. Bruk av 
denne omregningsfaktoren på et produkts deklarerte 
energiinnhold ville ha gitt et feilaktig bilde av det 
reduserte energiinnhold som er oppnådd for produktet 
ved bruk av salatrim ved framstillingen og medført at 
forbrukeren ikke fikk fullstendige opplysninger. Det er 
derfor nødvendig å vedta en passende omregningsfaktor 
for salatrim som kan anvendes ved beregning av 
næringsmidlers deklarerte energiinnhold.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 4) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

 
 
 
 
 

(1) EFT L 276 av 6.10.1990, s. 40. 
(2) EUT L 326 av 13.12.2003, s. 32. 
(3) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1. 
(4) EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Følgende tilføyes på slutten av artikkel 5 nr. 1 i direktiv 
90/496/EØF:

«— salatrim 6 kcal/g-25kJ/g.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 31. juli 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2003.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2003/120/EF

av 5. desember 2003

om endring av direktiv 90/496/EØF om deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler(*)

2008/EØS/22/42

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 20.12.2003, s. 51, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 18.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 
27. november 1990 om fastsettelse av maksimumsverdier 
for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av 
vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(1), 
særlig artikkel 7,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(2), særlig 
artikkel 4 nr. 1 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 91/414/EØF er det medlemsstatenes 1) 
ansvar å godkjenne plantefarmasøytiske produkter til 
bruk på bestemte avlinger. Slike godkjenninger skal 
bygge på en vurdering av virkningene på menneskers 
og dyrs helse og på miljøet. I slike vurderinger skal det 
tas hensyn til faktorer som hvilken eksponering brukere 
og andre som er til stede utsettes for, og virkninger på 
jord, vann og luft, samt virkninger på mennesker og dyr 
gjennom inntak av rester på behandlede avlinger.

Grenseverdiene gjenspeiler de minste mengdene med 2) 
plantevernmidler som er nødvendige for å sikre et 
effektivt plantevern, brukt på en slik måte at restmengdene 
blir så små som det er praktisk mulig, samtidig som 
de er toksikologisk akseptable, særlig når det gjelder 
forbrukernes beregnede inntak gjennom kosten.

Grenseverdiene for rester av plantevernmidler bør 3) 
revideres løpende. De kan endres for å ta hensyn til nye 
bruksområder, opplysninger og data.

Grenseverdiene fastsettes til bestemmelsesgrensen 4) 
i de tilfeller der godkjent bruk av plantevernmidler 
ikke fører til påviselige rester av plantevernmidler 
på eller i næringsmiddelet, eller der det ikke finnes 
noen godkjente bruksområder, eller der bruk som er  
 
 
godkjent i medlemsstatene, ikke er blitt underbygget 
med nødvendige data, eller der bruk i tredjestater som 

(1) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/61/EF (EUT L 127 av 29.4.2004, s. 81).

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/71/EF (EUT L 127 av 29.4.2004, s. 104).

kan føre til rester på eller i næringsmidler som kan 
bringes i omsetning på fellesskapsmarkedet, ikke er blitt 
underbygget med nødvendige data.

Kommisjonen har mottatt opplysninger om nye eller endrede 5) 
bruksområder for visse plantevernmidler som omfattes av 
direktiv 90/642/EØF. Dette gjelder bifentrin, som det ble 
fastsatt grenseverdier for i kommisjonsdirektiv 2002/79/
EF(3), og famoksadon, som det ble fastsatt grenseverdier 
for i kommisjonsdirektiv 2003/60/EF(4).

Forbrukernes livslange eksponering gjennom 6) 
næringsmidler for hvert enkelt plantevernmiddel 
omhandlet i dette direktiv er blitt undersøkt og 
vurdert etter de framgangsmåter og den praksis som 
benyttes i Det europeiske fellesskap, idet det er tatt 
hensyn til retningslinjene som er offentliggjort av 
Verdens helseorganisasjon(5). Ifølge beregninger vil 
grenseverdiene for restmengder som fastsettes i dette 
direktiv, ikke medføre uakseptabel eksponering for 
forbrukeren.

Når det gjelder famoksadon, som det er fastsatt en 7) 
akutt referansedose (ARfD) for, er forbrukernes akutte 
eksponering gjennom hvert enkelt næringsmiddel som 
kan inneholde rester av disse plantevernmidlene, blitt 
undersøkt og vurdert etter de framgangsmåter og den 
praksis som for tiden benyttes i Fellesskapet, idet det er tatt 
hensyn til retningslinjene som er offentliggjort av Verdens 
helseorganisasjon. Uttalelser fra Vitenskapskomiteen for 
planter, særlig råd og anbefalinger med hensyn til vern av 
forbrukere av landbruksprodukter som er behandlet med 
plantevernmidler, er tatt i betraktning. Vurderingen av 
inntaket av famoksadon viser at den akutte referansedosen 
ikke overskrides dersom de aktuelle grenseverdiene 
fastsettes. Når det gjelder bifentrin, har en vurdering 
av de tilgjengelige opplysningene vist at det ikke er 
behov for en akutt referansedose, og at det derfor ikke er 
nødvendig med en vurdering på kort sikt.

Det bør derfor fastsettes nye grenseverdier for rester av 8) 
disse plantevernmidlene.

Direktiv 90/642/EØF bør derfor endres.9) 

(3) EFT L 291 av 28.10.2002, s. 1.
(4) EUT L 155 av 24.06.2003, s. 15.
(5) «Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)», 

utarbeidet av GEMS/Food Programme i samarbeid med Codex-komiteen 
for rester av plantevernmidler, offentliggjort av Verdens helseorganisasjon, 
1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/95/EF

av 24. september 2004

om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til de fastsatte grenseverdiene for bifentrin  
og famoksadon(*)

2008/EØS/22/43

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 28.9.2004, s. 42, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 19.
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Fastsettelse eller endring av midlertidige grenseverdier på 10) 
fellesskapsplan er ikke til hinder for at medlemsstatene 
kan fastsette midlertidige grenseverdier for famoksadon i 
samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/
EØF samt med vedlegg VI til samme direktiv. Fire 
år anses for å være en tilstrekkelig lang periode til å 
godkjenne ytterligere bruksområder for det aktuelle 
aktive stoffet. Etter denne perioden bør de midlertidige 
grenseverdiene gå over til å være permanente.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 11) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Grenseverdiene for rester av plantevernmidlene bifentrin og 
famoksadon i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF erstattes med 
grenseverdiene i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 25. mars 2005 vedta og 
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv

De skal anvende disse bestemmelsene fra 26. mars 2005.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. september 2004.

 For Kommisjonen 

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder (mg/kg)

Bifentrin Famoksadon

1.  Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten 
tilsetning av sukker; nøtter

i) SITRUSFRUKTER 0,1 0,02(*)(p)

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii)  NØTTER (med eller uten skall) 0,05(*) 0,02(*)(p)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii)  KJERNEFRUKTER 0,3 0,02(*)(p)

Epler

Pærer

Kveder

Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder (mg/kg)

Bifentrin Famoksadon

iv)  STEINFRUKTER 0,2 0,02(*)(p)

Aprikoser

Kirsebær

Ferskener (herunder nektariner og lignende hybrider)

Plommer

Andre

v)  BÆR OG SMÅ FRUKTER

a)  Borddruer og vindruer 0,2 2 (p)

Borddruer

Vindruer

b)  Jordbær (unntatt viltvoksende) 0,5 0,02(*)(p)

c)  Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende) 0,02(*)(p)

Bjørnebær 0,3

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær 0,3

Andre 0,05(*)

d)  Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende) 0,05(*) 0,02(*)(p)

Blåbær

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær

Andre

e)  Viltvoksende bær og frukter 0,05(*) 0,02(*)(p)

vi)  FORSKJELLIGE FRUKTER 0,02(*)(p)

Avokadoer

Bananer 0,1

Dadler

Fikener
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder (mg/kg)

Bifentrin Famoksadon

Kiwier

Kumquat

Litchi

Mango

Oliven

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

Andre 0,05(*)

2.  Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede

i)  ROT- OG KNOLLVEKSTER 0,05(*) 0,02(*)(p)

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder (mg/kg)

Bifentrin Famoksadon

ii)  LØK 0,05(*) 0,02(*)(p)

Hvitløk

Kepaløk

Sjalottløk

Pipeløk

Andre

iii)  FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER

a)  Søtvierfamilien 0,2

Tomater 1(p)

Paprika

Eggfrukter 0,2(p)

Andre 0,02(*)(p)

b)  Gresskarfamilien — spiselig skall 0,1 0,2(p)

Slangeagurker

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre

c)  Gresskarfamilien — uspiselig skall 0,05(*)

Meloner 0,3(p)

Gresskar

Vannmeloner

Andre 0,02(*)(p)

d)  Sukkermais 0,05(*) 0,02(*)(p)

iv)  KÅL 0,02(*)(p)

a)  Blomsterkål 0,2

Brokkoli (herunder calabrese)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder (mg/kg)

Bifentrin Famoksadon

Blomkål

Andre

b)  Hodekål 1

Rosenkål

Hvitkål og rødkål

Andre

c)  Bladkål 0,05(*)

Kinakål

Grønnkål

Andre

d)  Knutekål 0,05(*)

v)  BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER 0,02(*)(p)

a)  Salat og lignende 2

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet endiv

Andre

b)  Spinat og lignende 0,05(*)

Spinat

Bladbete

Andre

c)  Brønnkarse 0,05(*)

d)  Salatsikori 0,05(*)

e)  Urter 0,05(*)

Kjørvel
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder (mg/kg)

Bifentrin Famoksadon

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi)  BELGFRUKTER (friske) 0,02(*)(p)

Bønner (med belg) 0,5

Bønner (uten belg)

Erter (med belg) 0,1

Erter (uten belg)

Andre 0,05(*)

vii)  STENGELGRØNNSAKER (friske) 0,05(*) 0,02(*)(p)

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Andre

viii)  SOPP 0,05(*) 0,02(*)(p)

a)  Dyrket sopp

b)  Viltvoksende sopp

3.  Tørkede belgfrukter 0,05(*) 0,02(*)(p)

Bønner

Linser

Erter
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder (mg/kg)

Bifentrin Famoksadon

Andre

4.  Oljeholdige frø 0,1(*) 0,05(*)(p)

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Andre

5.  Poteter 0,05(*) 0,02(*)(p)

Tidligpoteter

Matpoteter

6.  Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia 
sinensis)

5 0,05(*)(p)

7.  Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert 
pulver

10 0,05(*)(p)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir at grenseverdien er midlertidig fastsatt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/2/EF  
av 22. februar 1999 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om næringsmidler og næringsmiddelingredienser 
behandlet med ioniserende stråling(1), særleg artikkel 9 nr. 2, 
og

ut frå desse synsmåtane:

Etter direktiv 1999/2/EF kan eit næringsmiddel som 1) 
er handsama med ioniserande stråling, importerast 
frå ein tredjestat berre dersom det er handsama i eit 
strålingsanlegg som er godkjent av Fellesskapet.

Ved kommisjonsvedtak 2002/840/EF(2) 2) vart det fastsett 
ei første liste over godkjende anlegg.

Kommisjonen har motteke ein søknad om godkjenning av 3) 
eitt strålingsanlegg i Tyrkia og eitt i Sveits, som er sende 
over av dei rette styresmaktene i desse statane. Sakkunnige 
frå Kommisjonen har inspisert strålingsanlegga for 
å kontrollere om dei stettar krava i direktiv 1999/2/
EF, og særleg om offentleg tilsyn sikrar at dei stettar 
krava i artikkel 7 i det nemnde direktivet. Dei rette 
styresmaktene i begge statane har reagert tilfredsstillande 
på alle tilrådingane i sluttrapporten.

(1) TEF L 66 av 13.3.1999, s. 16. Direktivet endra ved forordning (EF)  
nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) TEF L 287 av 25.10.2002, s. 40. 

Etter tilmeldinga av Ungarn til Fellesskapet 1. mai 4) 
2004 bør ikkje lenger strålingsanlegget i denne staten 
vere førd opp i lista i vedlegget til vedtak 2002/840/EF. 
Dette anlegget vil verte lagt til i lista over godkjende 
strålingsanlegg i dei medlemsstatane som er nemnde i 
artikkel 7 nr. 4 i direktiv 1999/2/EF.

Vedtak 2002/840/EF bør difor endrast.5) 

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2002/840/EF vert bytt ut med vedlegget 
til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 7. oktober 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. oktober 2004

om endring av vedtak 2002/840/EF om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende 
for stråling av næringsmiddel(*)

[meldt under nummeret K(2004)3679]

(2004/691/EF)

2008/EØS/22/44

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 13.10.2004, s. 14, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 19.
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VEDLEGG

Liste over strålingsanlegg i tredjestatar som er godkjende av Fellesskapet

Referansenr.: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd  
6 Ferrule Avenue 
Montague Gardens 
Milnerton 7441  
Western Cape 
Republikken Sør-Afrika 
Telefonnr.: (27-21) 551 24 40  
Telefaksnr.: (27-21) 551 17 66

Referansenr.: EU-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd  
PO Box 3219  
5 Waterpas Street 
Isando Extension 3 
Kempton Park 1620 
Johannesburg  
Republikken Sør-Afrika 
Telefonnr.: (27-11) 974 88 51  
Telefaksnr.: (27-11) 974 89 86

Referansenr.: EU-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd  
PO Box 26406  
Isipingo Beach  
Durban 4115  
Kwazulu-Natal  
Republikken Sør-Afrika 
Telefonnr.: (27-31) 902 88 90  
Telefaksnr.: (27-31) 912 17 04

Referansenr.: EU-AIF 05-2004

GAMMA-PAK AS 
Yünsa Yolu N: 4 OSB 
Cerkezköy/TEKIRDAG 
TR-59500 
Tyrkia 
Telefonnr.: (90-282) 726 57 90 
Telefaksnr.: (90-282) 726 51 78

Referansenr.: EU-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD 
Hogenweidstrasse 2 
Däniken 
CH-4658 
Sveits 
Telefonnr.: (41-062) 288 90 60 
Telefaksnr.: (41-062) 288 90 70
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 746/2004

av 22. april 2004

om tilpasning av visse forordninger om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og 
slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler som følge av Den tsjekkiske republikks, 

Estlands, Kypros’, Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias tiltredelse til 
den Europeiske Union(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til tiltredelsesakten for Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia, særlig artikkel 57 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å gjøre visse tekniske endringer i flere kommisjonsforordninger om økologisk 1) 
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler 
for å foreta de nødvendige tilpasninger som følge av Den tsjekkiske republikks, Estlands, Kypros’, 
Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias (heretter kalt «de nye 
medlemsstatene») tiltredelse til Unionen.

I vedlegg V del B til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode 2) 
for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1) fastsettes 
modellene for fellesskapslogoen samt angivelsene som skal inngå i logoen. Del B.2 og B.3 i 
vedlegg V bør utfylles slik at de omfatter de nye medlemsstatenes språkversjoner.

I vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92 av 14. januar 1992 om nærmere regler for 3) 
gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91 
om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter 
og næringsmidler(2) fastsettes listen over tredjestater nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) i forordning 
(EØF) nr. 2092/91. Henvisningene i nevnte vedlegg til Den tsjekkiske republikk og Ungarn bør 
utgå.

I henhold til artikkel 7 annet ledd i kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001 av 7. september 2001 om 4) 
fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene om kontrollsertifikatet for import 
fra tredjestater etter artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode 
for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(3) skal 
medlemsstatene innen 1. april 2002 underrette hverandre og Kommisjonen om de tiltak de har 
truffet for å innføre en sertifikatordning, særlig når det gjelder vedkommende myndigheter. Denne 
fristen bør endres for de nye medlemsstatene, idet det tas hensyn til nødvendigheten av å sikre at 
opplysninger om vedkommende organer i de nye medlemsstatene er tilgjengelige i hele Fellesskapet 
på tiltredelsesdatoen.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2277/2003 (EUT L 336 av 23.12.2003, 
s. 68).

(2) EFT L 11 av 17.1.1992, s. 14. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 2144/2003 (EUT L 322 av 9.12.2003, s. 3).
(3) EFT L 243 av 13.9.2001, s. 3. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1918/2002 (EFT L 289 av 26.10.2002, s. 15).

2008/EØS/22/45

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 26.4.2004, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2005 av 
29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 20.
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I henhold til artikkel 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2002 av 15. mars 2002 om endring 5) 
av vedlegg I, II og VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler, og om nærmere 
regler for overføring av opplysninger om bruk av kobberforbindelser(1) skal medlemsstater som 
gjennomfører unntaksbestemmelsen om grenseverdier for kobberforbindelser, innen 30. juni 2002 
meddele Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene opplysninger om de tiltak som er iverksatt 
for å gjennomføre denne bestemmelsen, og innen 31. desember 2004 framlegge en rapport om 
gjennomføringen og resultatene av tiltakene. Det er nødvendig å endre disse fristene for de nye 
medlemsstatene for å gi dem tilstrekkelig tid til å framlegge de opplysninger som kreves.

I artikkel 6 i kommisjonsforordning (EF) nr. 223/2003 av 5. februar 2003 om krav til merking 6) 
knyttet til økologiske produksjonsmetoder for fôrvarer, fôrblandinger og fôrmidler, og om endring 
av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(2) fastsettes vilkårene for når varemerker som inneholder en 
angivelse som viser til den økologiske produksjonsmetoden, fortsatt kan brukes i en overgangsperiode 
i merking av og reklame for fôrprodukter som ikke oppfyller kravene i nevnte forordning. I henhold 
til disse vilkårene skulle det vært søkt om registrering av varemerket innen 24. august 1999. Det er 
nødvendig å endre denne fristen for de nye medlemsstatene.

Forordning (EØF) nr. 2092/91, (EØF) nr. 94/92, (EF) nr. 1788/2001, (EF) nr. 473/2002 og (EF) 7) 
nr. 223/2003 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I del B i vedlegg V til forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer

1. Del B.2 erstattes med følgende:

(1) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21.
(2) EUT L 31 av 6.2.2003, s. 3.
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B.2 Modeller
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2.  Del B.3.1 skal lyde:

«B.3.1 Enkeltangivelser:

ES:  AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS:  EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA:  ØKOLOGISK JORDBRUG

DE:  BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT eller ÖKOLOGISCHER  
 LANDBAU

ET:  MAHEPÕLLUMAJANDUS VÕI ÖKOLOOGILINE  
 PÕLLUMAJANDUS

EL:  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN:  ORGANIC FARMING

FR:  AGRICULTURE BIOLOGIQUE

HU:  ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

IT:  AGRICOLTURA BIOLOGICA

LT:  EKOLOGINIS ŽEMÈS ŪKIS

LV:  BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

MT:  AGRIKULTURA ORGANIKA

NL:  BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL:  ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT:  AGRICULTURA BIOLÓGICA

SK:  EKOLOGICKÉ POLNOHOSPODÁRSTVO

SL:  EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI:  LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV:  EKOLOGISKT JORDBRUK»

Artikkel 2

I vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 utgår oppføringene av Den tsjekkiske republikk og Ungarn.

Artikkel 3

I artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1788/2001 skal nytt ledd lyde:

«For Den tsjekkiske republikk, Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og 
Slovenia er fristen for underretning nevnt i annet ledd 1. mai 2004.»

Artikkel 4

I artikkel 2 i forordning (EF) nr. 473/2002 innsettes følgende ledd etter første ledd:

«For Den tsjekkiske republikk, Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og 
Slovenia er fristen nevnt i første ledd første strekpunkt 1. august 2004 og fristen nevnt i første ledd 
annet strekpunkt 31. desember 2005.»

Artikkel 5

I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 223/2003 skal nytt ledd lyde:

«For Den tsjekkiske republikk, Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og 
Slovenia er søknadsfristen nevnt i første ledd bokstav a) 1. mai 2004.»

Artikkel 6

Denne forordning får anvendelse med forbehold for at og fra den dag tiltredelsestraktaten for Den 
tsjekkiske republikk, Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia trer 
i kraft.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. april 2004.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 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 rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 
av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og 
næringsmidler(1), særlig artikkel 13 annet og tredje strekpunkt, 
og

ut fra følgende betraktninger:

Etter de nye medlemsstatenes tiltredelse til Den europeiske 1) 
union har typografien for EF-logoen fastsatt i den 
grafiske håndboken i del B.4 i vedlegg V til forordning 
(EØF) nr. 2092/91 ikke lenger alle de tegn og aksenter 
som brukes i de offisielle språkene. Derfor bør det tillates 
en ny typografi i håndboken.

Del C i vedlegg VI til forordning (EØF) 2) 
nr. 2092/91 inneholder en liste over ingredienser av 
landbruksopprinnelse som ikke er økologisk produsert, 
men som kan anvendes ved framstilling av næringsmidler 
i samsvar med vilkårene i artikkel 5 i nevnte forordning, 
forutsatt at det er påvist at det i Fellesskapet ikke finnes 
tilstrekkelige mengder av slike ingredienser som er 
økologisk produsert.

Etter at det ble fastslått at det ikke finnes tilstrekkelige 3) 
mengder økologisk produserte dyretarmer i Fellesskapet, 
ble del C i vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2002(2) 
for å føye dyretarmer til listen over ingredienser av 
landbruksopprinnelse i en overgangsperiode som utløper 
1. april 2004.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 746/2004 (EUT L 122 av 26.4.2004, 
s. 10.) 

(2) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 746/2004. 

Det viser seg imidlertid at tilgangen på økologisk 4) 
produserte dyretarmer fortsatt er svært begrenset, og at 
det er usannsynlig at det vil kunne skaffes tilstrekkelige 
mengder i framtiden. Anvendelse av dyretarmer som ikke 
er økologisk produsert, bør derfor tillates på ubestemt 
tid.

Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor endres.5) 

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 6) 
uttalelse fra komiteen nedsatt i samsvar med artikkel 14 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg V skal del B.4 punkt 2.4 (Typografi) lyde:

 «Teksten settes i Frutiger eller Myriad bold condensed med 
versaler. Skriftstørrelsen forminskes i samsvar med reglene 
i punkt 2.6.»

2. I vedlegg VI del C punkt C.3 etter «dyretarmer» utgår 
«bare til og med 1. april 2004».

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1481/2004

av 19. august 2004

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for  
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

2008/EØS/22/46

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 20.8.2004, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 21.

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

Utferdiget i Brussel, 19. august 2004.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001(1) 2) 
fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer 
i næringsmidler, inkludert næringsmidler for spedbarn 
og småbarn, som omfattes av kommisjonsdirektiv 96/5/
EF av 16. februar 1996 om bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn(3).

I henhold til forordning (EF) nr. 466/2001 skal det 2) 
senest 5. april 2004 fastsettes særskilte grenseverdier 
for forurensede stoffer i næringsmidler for spedbarn og 
småbarn.

Det er fastsatt grenseverdier for nitrat i visse grønnsaker 3) 
ved forordning (EF) nr. 466/2001, endret ved forordning 
(EF) nr. 563/2002(4), på grunnlag av uttalelsen fra 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler fra 1995. For 
å verne menneskers helse, særlig med hensyn til den 
mulige dannelsen av kreftframkallende stoffer, blant 
annet nitrosaminer, bør nitratinnholdet reduseres så mye 
som er rimelig mulig.

 

(1) EFT nr. L 37 av 13.2.1993, s. 1. Endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1. Sist endret ved forordning (EF) nr. 455/2004 
(EUT L 74 av 12.3. 2004, s. 11).

(3) EFT nr. L 49 av 28.2.1996, s. 17. Sist endret ved direktiv 2003/13/EF (EUT 
L 41 av 14.12.2003, s. 33).

(4)  EFT L 86 av 3.4.2002, s. 5.

Med hensyn til helsevernet for spedbarn og småbarn, 4) 
som er en sårbar befolkningsgruppe, bør det fastsettes en 
lav grenseverdi, som kan overholdes ved nøye utvelgelse 
av de råvarer som brukes til framstilling av bearbeidede 
kornbaserte næringsmidler og barnemat.

Ved kommisjonsdirektiv 2002/63/EF(5) 5) fastsettes 
fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll 
av rester av plantevernmidler i og på produkter av 
vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og direktiv 79/700/
EØF(6) oppheves. Direktivets bestemmelser er egnet til 
prøvetaking ved offentlig kontroll av nitrat.

Forordning (EF) nr. 466/2001 bør derfor endres.6) 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 466/2001 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. oktober 2004.

Denne forordning får ikke anvendelse på produkter som lovlig 
er blitt markedsført i Fellesskapet før 1. oktober 2004, i samsvar 
med gjeldende bestemmelser. Bevisbyrden med hensyn til når 
produktene ble markedsført, skal bæres av driftsansvarlig for 
næringsmiddelforetaket.

(5) EFT L 187 av 16.7.2002, s. 30.
(6) EFT nr. L 207 av 15.8.1979, s. 26.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 655/2004

av 7. april 2004

om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til nitrat i næringsmidler for  
spedbarn og småbarn(*)

2008/EØS/22/47

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 8.4.2004, s. 48, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 22.
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Utferdiget i Brussel, 7. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

I del 1: Nitrater i vedlegg I skal nr. 1.5 lyde:

Produkt
Grenseverdi 
(mg NO3/kg)

Prøvetakingsmetode
Referanse-
metode for 

analyse

«1.5.  Barnemat og bearbeidede kornba-
serte næringsmidler for spedbarn 
og småbarn(1)(2)

200 Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF 
(samme bestemmelser for bearbeidede 
næringsmidler av vegetabilsk opprin-
nelse og for bearbeidede næringsmid-
ler av animalsk opprinnelse)

(1)  Barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn, som definert i artikkel 1 i direktiv 96/5/EF av 

16. februar 1996 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn. Grenseverdiene skal gjelde 

produktene som er klare til forbruk, eller som er rekonstituert i samsvar med instruksjoner fra produsentene.

(2)  Kommisjonen skal senest 1. april 2006 gjennomgå grenseverdiene for nitrat i næringsmidler for spedbarn og småbarn og ta hensyn 

til aktuell vitenskapelig og teknisk viten.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001(1) 2) 
fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer 
i næringsmidler, inkludert næringsmidler for spedbarn 
og småbarn, som omfattes av kommisjonsdirektiv 
91/321/EØF av 14. mai 1991 om morsmelkerstatninger 
og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn(3) og 
kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om 
bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for 
spedbarn og småbarn(4).

I henhold til forordning (EF) nr. 466/2001 skal det 2) 
innen 5. april 2004 fastsettes særskilte grenseverdier 
for forurensede stoffer i næringsmidler for spedbarn og 
småbarn.

3) Enkelte medlemsstater har fastsatt grenseverdier 
for aflatoksin B1, aflatoksin M1 og okratoksin A i 
næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn. I lys av 
ulikhetene mellom medlemsstatenes lovgivninger og den 
faren for konkurransevridning som dette kan medføre, er 
det nødvendig med fellesskapstiltak for å sikre et ensartet 
marked, samtidig som forholdsmessighetsprinsippet 
overholdes. 

4)  Med hensyn til helssevernet for spedbarn og småbarn, 
som er en sårbar befolkningsgruppe, bør det fastsettes 
en lav grenseverdi, som kan overholdes ved nøye 
utvelgelse av de råvarer som brukes til framstilling av 
morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn 
og småbarn samt bearbeidede kornbaserte næringsmidler 
og barnemat. Det er nødvendig at det finnes en validert 
analysemetode, slik at grenseverdiene kan håndheves.  
 
 
 
 

(1) EFT nr. L 37 av 13.2.1993, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 455/2004 (EUT L 74 av 12.3.2004, s. 11).

(3) EFT nr. L 175 av 4.7.1991, s. 35. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/14/
EF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 37).

(4) EFT nr. L 49 av 28.2.1996, s. 17. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/13/
EF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 33).

Kommisjonen vil organisere en internasjonal ringtesttrial 
for aflatoksin M1 for å kunne fastslå om en mengde på 
0,01 μg/kg aflatoksin M1 med sikkerhet kan spores. Dette 
gjøres i lys av vurderingen om å redusere grenseverdien 
til 0,01 μg/kg aflatoksin M1.

5) Forordning (EF) nr. 466/2001 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 466/2001 skal lyde:

«2.      De grenseverdiene som er fastsatt i vedlegg I, skal også 
gjelde for næringsmilder beregnet på spedbarn og småbarn 
som omfattes av direktiv 91/321/EØF og direktiv 96/5/EF, 
og det skal tas hensyn til endringer i konsentrasjonene av 
det forurensende stoffet på grunn av tørking, fortynning 
eller bearbeiding og de forholdsmessige andelene av 
ingrediensene i produktet. Dette får ikke anvendelse på 
de forurensende stoffene dersom det er fastsatt særskilte 
grenseverdier for spesifikke næringsmidler i Fellesskapet, 
eller dersom det i mangel på fastsatte grenseverdier i 
Fellesskapet er fastsatt strengere grenseverdier for de 
angitte næringsmiddelsproduktene i nasjonal lovgivning.»

Artikkel 2

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 466/2001 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 3

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

Den får anvendelse fra 1. november 2004.

Denne forordning får ikke anvendelse på produkter som lovlig 
ble markedsført i Fellesskapet før 1. november 2004, i samsvar 
med gjeldende bestemmelser. Bevisbyrden med hensyn til når 
produktene ble markedsført, skal bæres av driftsansvarlig for 
næringsmiddelforetaket. Denne forordning er bindende i alle 
deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 683/2004

av 13. april 2004

om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til aflatoksiner og okratoksin A  
i næringsmidler for spedbarn og småbarn(*)

2008/EØS/22/48

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 15.4.2004, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 22.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 13. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 466/2001 gjøres følgende endringer:

1. I Del 2: Mykotoksiner, nr. 2.1 Aflatoksiner skal følgende nr. 2.1.5, 2.1.6 og 2.1.7 legges til:

Produkt

Grenseverdi
(μg/kg eller ppb)

Prøvetakings-metode
Referanse-metode for 

analyse
B1

B1 + B2 + G1 + 
G2

M1

«2.1.5.  Barnemat og bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler for spedbarn og 
småbarn(1)

0,10 — — Direktiv 1998/53/EF Direktiv 1998/53/EF

2.1.6  Morsmelkerstatninger og tilskuddsblan-
dinger til spedbarn og småbarn, inkludert 
spedbarnsmelk og tilskuddsblandinger 
basert på melk(2)

— — 0,025 Direktiv 1998/53/EF Direktiv 1998/53/EF

2.1.7  Næringsmidler til spesielle medisinske 
formål(3) spesielt beregnet på spedbarn

0,10 — 0,025 Direktiv 1998/53/EF Direktiv 1998/53/EF

(1) Barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn, som definert i artikkel 1 i direktiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede 
kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EFT nr. L 49 av 28.2.1996, s. 17), sist endret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 av 14.2.2003, 
s. 33). Grenseverdien for barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn gjelder tørrstoffet. Tørrstoffet fastsettes i henhold til 
bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 98/53/EF og 2002/26/EF.

(2) Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn som definert i artikkel 1 i kommisjonsdirektiv 91/321/EØF av 14. mai 1991 om 
morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn (EFT nr. L 175 av 4.7.1991, s. 35), sist endret ved direktiv 2003/14/EF (EUT L 41 av 
14.2.2003, s. 37). Grenseverdien for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn gjelder produkter som er klare til bruk (og som 
markedsføres som slike produkter eller som rekonstitueres etter produsentenes anvisninger).

(3) Næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert i artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle 
medisinske formål (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29).

 Grenseverdien for næringsmidler til spesielle medisinske formål spesielt beregnet for spedbarn gjelder følgende produkter:
— Melk og melkeprodukter: produkter som er klare til bruk (og som markedsføres som slike produkter eller som rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger).
— Andre produkter enn melk og melkeprodukter: tørrstoff. Tørrstoffet fastsettes i henhold til bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 98/53/EF og  

2002/26/EF. »

2. I Del 2: Mykotoksiner, nr. 2.2 Okratoksin A skal nr. 2.2.4 og 2.2.5 legges til:

Produkt
Grenseverdi

(μg/kg eller ppb)
Prøvetakings-metode Referansemetode for analyse

«2.2.4.  Barnemat og bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler for spedbarn og små-
barn(1)

0,50 Direktiv 2002/26/EF Direktiv 2002/26/EF

2.2.5  Næringsmidler til spesielle medisinske 
formål(2) spesielt beregnet på spedbarn

0,50 Direktiv 2002/26/EF Direktiv 2002/26/EF

(1) Barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn, som definert i artikkel 1 i direktiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede 
kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EFT nr. L 49 av 28.2.1996, s. 17), sist endret ved direktiv 2003/13/EF (EUT L 41 av 14.2.2003, 
s. 33). Grenseverdien for barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn gjelder tørrstoffet. Tørrstoffet fastsettes i henhold til 
bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 98/53/EF og 2002/26/EF.

(2) Næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert i artikkel 1 nr. 2 i Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle 
medisinske formål (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29). Grenseverdien for næringsmidler til spesielle medisinske formål spesielt beregnet for spedbarn gjelder følgende 
produkter:
— Melk og melkeprodukter: produkter som er klare til bruk (og som markedsføres som slike produkter eller som rekonstitueres etter produsentens 

anvisninger).
— Andre produkter enn melk og melkeprodukter: tørrstoff. Tørrstoffet fastsettes i henhold til bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 98/53/EF og  

2002/26/EF.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001(1) 2) om 
fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer 
i næringsmidler, fastsettes grenseverdier for dioksiner i 
visse fôrvarer.

Grenseverdiene for dioksiner anvendes fra 1. juli 2002. 2) 
Ved anvendelsen av bestemmelsene har det vist seg at det 
er behov for en klarere beskrivelse av hvilke produkter 
eller produktdeler grenseverdiene gjelder for.

Tilgjengelige data viser at egg fra frittgående høner og 3) 
egg fra frittgående høner - intensiv drift kan ha høyere 
dioksinverdier enn egg fra burhøner. Det er iverksatt 
tiltak for å sikre at dioksinverdiene i egg fra frittgående 
høner og egg fra frittgående høner - intensiv drift, 
synker, og det ble fastsatt en overgangsperiode for 
gjennomføring av grenseverdiene, som utløp 1. januar 
2004. Det er nå tydelig at det er behov for mer tid til 
undersøkelser for å kunne utarbeide forebyggende tiltak 
for reduksjon av dioksinverdiene i egg fra frittgående 
høner og egg fra frittgående høner - intensiv drift, og mer 
tid til å gjennomføre disse tiltakene. Overgangsperioden 
bør derfor forlenges med ett år.

I mellomtiden er kommisjonsdirektiv 2002/69/EF 4) 
av 30. juli 2002 om fastsettelse av prøvetakings- og 
analysemetoder til offentlig kontroll av dioksiner og 
bestemmelse av dioksinlignende PCB i næringsmidler(3), 
vedtatt.

(1) EFT nr. L 37 av 13.2.1993, s. 1. Endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1. Sist endret ved forordning (EF) nr. 455/2004 
(EUT L 74 av 12.3. 2004, s. 11).

(3)  EFT L 209 av 6.8.2002, s. 5.

Forordning (EF) nr. 466/2001 bør derfor endres.5) 

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I del 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 466/2001 gjøres 
følgende endringer:

1. I første kolonne nr. 5.1.2 endres «Lever og bearbeidede 
produkter» til « Lever og bearbeidede produkter fra 
landdyr».

2. I første kolonne nr. 5.2 legges følgende til i fotnote 5: 
«Dersom fisken er ment å skulle spises hel, skal 
grenseverdien gjelde for hele fisken.».

3. I første kolonne nr. 5.4 endres «10. januar 2004» i fotnote 
8 til «1. januar 2005».

4. I første kolonne nr. 5.5 «Olje og fettstoffer» endres 
«Vegetabilsk olje» i annet strekpunkt til «Vegetabilske 
oljer og fettstoffer».

5. I tredje og fjerde kolonne nr. 5.1.1-5.5, endres «Direktiv 
2001/.../EF(*)» til «Direktiv 2002/69/EF(9)».
____________________
(9) EFT L 209 av 6.8.2002, s. 5.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 684/2004

av 13. april 2004

om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til dioksiner(*)

2008/EØS/22/49

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 15.4.2004, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 22.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 13. april 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2001/113/EF(1) fastsettes de grunnleggende 
krav som må oppfylles av en rekke produkter definert 
i direktivets vedlegg I, herunder «syltetøy» og 
«marmelade», for at disse produktene kan omsettes fritt 
innenfor det indre marked.

2) I den tyske språkversjonen brukes varebetegnelsene 
«Konfitüre» og «Marmelade» om henholdsvis «syltetøy» 
og «marmelade». 

3) På noen lokale markeder i Østerrike og Tyskland, 
som bondemarkeder eller ukentlige markeder, 
har begrepet «Marmelade» også tradisjonelt blitt 
brukt for varebetegnelsen «syltetøy». I slike tilfeller 
brukes begrepet «Marmelade aus Zitrusfrüchten» 
for begrepet «marmelade» for å skille mellom de to 
produktgruppene.

(1) EFT L 10 av 12.1.2002, s. 67.

4) Østerrike og Tyskland bør derfor ta hensyn til disse 
tradisjonene ved vedtakelsen av de bestemmelser som er 
nødvendige for å etterkomme direktiv 2001/113/EF.

5) Dette direktiv bør gjelde fra 12. juli 2004 for å sikre fullt 
utbytte av dets bestemmelser

VEDTATT DETTE DIREKTIV —

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2001/113/EF i tysk språkversjon erstattes 
med vedlegget til dette direktiv.

Artkkel 2

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.

Det får anvendelse fra 12. juli 2004.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 10. juni 2004.

 For Rådet

 D. AHERN

 Formann

RÅDSDIREKTIV 2004/84/EF

av 10. juni 2004

om endring av direktiv 2001/113/EF om syltetøy, fruktgelé, marmelade og  
kastanjepuré beregnet på konsum(*)

2008/EØS/22/50

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 19.6.2004, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 22.
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VEDLEGG

«ANHANG I

VERKEHRSBEZEICHNUNGEN, BESCHREIBUNG UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN DER 

ERZEUGNISSE

I. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

«Konfitüre»(– *) ist die auf die geeignete gelierte Konsistenz gebrachte Mischung von Zuckerarten, Pülpe und/
oder Fruchtmark einer oder mehrerer Fruchtsorte(n) und Wasser. Abweichend davon darf Konfitüre von 
Zitrusfrüchten aus der in Streifen und/oder in Stücke geschnittenen ganzen Frucht hergestellt werden.

 Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Pülpe und/oder Fruchtmark beträgt 
mindestens

350 g im Allgemeinen,– 

250 g bei roten Johannisbeeren/Ribiseln, Vogelbeeren, Sanddorn, schwarzen Johannisbeeren/Ribiseln, – 
Hagebutten und Quitten,

150 g bei Ingwer,– 

160 g bei Kaschuäpfeln,– 

60 g bei Passionsfrüchten.– 

«Konfitüre extra» ist die auf die geeignete gelierte Konsistenz gebrachte Mischung von Zuckerarten, nicht – 
konzentrierter Pülpe aus einer oder mehreren Fruchtsorte(n) und Wasser. Konfitüre extra von Hagebutten sowie 
kernlose Konfitüre extra von Himbeeren, Brombeeren, schwarzen Johannisbeeren/Ribiseln, Heidelbeeren und 
roten Johannisbeeren/Ribiseln kann jedoch ganz oder teilweise aus nicht konzentriertem Fruchtmark hergestellt 
werden. Konfitüre extra von Zitrusfrüchten darf aus der in Streifen und/oder in Stücke geschnittenen ganzen 
Frucht hergestellt werden.

 Aus Mischungen der nachstehenden Früchte mit anderen Früchten kann keine Konfitüre extra hergestellt 
werden: Äpfeln, Birnen, nicht steinlösenden Pflaumen, Melonen, Wassermelonen, Trauben, Kürbissen, 
Gurken, Tomaten/Paradeisern.

 Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Pülpe beträgt mindestens

450 g im Allgemeinen,– 

350 g bei roten Johannisbeeren/Ribiseln, Vogelbeeren, Sanddorn, schwarzen Johannisbeeren/Ribiseln, – 
Hagebutten und Quitten,

250 g bei Ingwer,– 

230 g bei Kaschuäpfeln,– 

80 g bei Passionsfrüchten.– 

«Gelee» ist die hinreichend gelierte Mischung von Zuckerarten sowie Saft und/oder wässrigen Auszügen einer – 
oder mehrerer Fruchtsorte(n).

 Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge an Saft und/oder wässrigen Auszügen 
entspricht mindestens der für die Herstellung von Konfitüre vorgeschriebenen Menge. Die Mengenangaben 
gelten nach Abzug des Gewichts des für die Herstellung der wässrigen Auszüge verwendeten Wassers.

Bei der Herstellung von «Gelee extra» entspricht die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete – 
Menge an Fruchtsaft und/oder wässrigen Auszügen mindestens der für die Herstellung von Konfitüre extra 
vorgeschriebenen Menge. Die Mengenangaben gelten nach Abzug des Gewichts des für die Herstellung 
der wässrigen Auszüge verwendeten Wassers. Aus Mischungen der nachstehenden Früchte mit anderen 
Früchten kann kein Gelee extra hergestellt werden: Äpfeln, Birnen, nicht steinlösenden Pflaumen, Melonen, 
Wassermelonen, Trauben, Kürbissen, Gurken, Tomaten/Paradeisern.

«Marmelade» ist die auf die geeignete gelierte Konsistenz gebrachte Mischung von Wasser, Zuckerarten und – 
einem oder mehreren der nachstehenden, aus Zitrusfrüchten hergestellten Erzeugnisse: Pülpe, Fruchtmark, 
Saft, wässriger Auszug, Schale(**).

 Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Zitrusfrüchte beträgt mindestens 200 g, 
von denen mindestens 75 g dem Endokarp entstammen.

Mit «Gelee-Marmelade» wird das Erzeugnis bezeichnet, aus dem sämtliche unlöslichen Bestandteile mit – 
Ausnahme etwaiger kleiner Anteile feingeschnittener Schale entfernt worden sind.

– 
(*) In Österreich und Deutschland kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung 

”Marmelade” vervendet werden.
(**) In Österreich und Deutschland kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung 

”Marmelade aus Zitrusfrüchten” vervendet werden. 
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«Maronenkrem» ist die auf die geeignete Konsistenz gebrachte Mischung von Wasser, Zucker und mindestens – 
380 g Maronenmark (von Castanea sativa) je 1 000 g Enderzeugnis.

II. Die in Abschnitt I definierten Erzeugnisse müssen mindestens 60 % lösliche Trockenmasse (Refraktometerwert) 
enthalten; hiervon ausgenommen sind die Erzeugnisse, bei denen der Zucker ganz oder teilweise durch 
Süßungsmittel ersetzt wurde.

 Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2000/13/EG können die Mitgliedstaaten jedoch die 
vorbehaltenen Bezeichnungen für die in Abschnitt I definierten Erzeugnisse, die weniger als 60 % lösliche 
Trockenmasse enthalten, zulassen, um bestimmten Sonderfällen Rechnung zu tragen.

III. Bei Mischungen wird der in Abschnitt I vorgeschriebene Mindestanteil der einzelnen Fruchtsorten proportional zu 
den verwendeten Prozentanteilen angepasst.»
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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 europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til rådsdirektiv 88/388/EØF av 22. juni 1988 om 1) 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aromaer 
som kan brukes i næringsmidler, og om kildematerialer 
beregnet på framstilling av slike aromaer(4), særlig 
artikkel 5 nr. 1 sjuende strekpunkt, skal det vedtas 
egnede bestemmelser om kildematerialer som brukes til 
framstilling av røykaromaer, samt de reaksjonsvilkår som 
de er framstilt under.

Den frie omsetning av trygge og sunne næringsmidler 2) 
er et vesentlig aspekt ved det indre marked og bidrar i 
betydelig grad til borgernes helse og velvære, samt til 
deres sosiale og økonomiske interesser.

Ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk bør det 3) 
sikres et høyt vernenivå for menneskers liv og helse.

(1) EFT C 262 E av 29.10.2002, s. 523.
(2) EUT C 85 av 8.4.2003, s. 32.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 5.6.2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og 

rådsbeslutning av 9.10.2003. 
(4) EFT L 184 av 15.7.1988, s. 61. Direktivet endret ved kommisjonsdirektiv 

91/71/EØF (EFT L 42 av 15.2.1991, s. 25).

For å verne menneskers helse bør røykaromaer omfattes av 4) 
en sikkerhetsvurdering etter en fellesskapsframgangsmåte 
før de markedsføres eller brukes i eller på næringsmidler 
i Fellesskapet.

Forskjeller mellom nasjonale lover og forskrifter om 5) 
vurdering og godkjenning av røykaromaer kan hindre den 
frie omsetningen av disse og skape vilkår for urettferdig 
og illojal konkurranse. Det bør derfor fastsettes en 
fellesskapsframgangsmåte for godkjenning.

Den kjemiske sammensetningen av røyk er kompleks 6) 
og avhenger blant annet av trearten, metodene som 
brukes til å utvikle røyk, treets vanninnhold og 
oksygenkonsentrasjonen under røykproduksjonen. 
Røykte næringsmidler medfører i alminnelighet visse 
helsemessige betenkeligheter, særlig med hensyn til 
en eventuell forekomst av polysykliske aromatiske 
hydrokarboner. Ettersom røykaromaer framstilles av røyk 
som fraksjoneres og renses, anses bruken av røykaromaer 
i alminnelighet som mindre betenkelig fra et helsemessig 
synspunkt enn tradisjonell røyking. I forbindelse med 
sikkerhetsvurderingene må det imidlertid tas hensyn til 
muligheten for en bredere anvendelse av røykaromaer i 
forhold til tradisjonell røyking.

Denne forordning omfatter røykaromaer som definert i 7) 
direktiv 88/388/EØF. Framstillingen av disse røykaromaene 
starter med kondensering av røyk. Normalt separeres den 
kondenserte røyken ved hjelp av fysiske prosesser til 
et vannbasert primærrøykkondensat, en vannuløselig 
tjærefase med høy tetthet og en vannuløselig oljefase. 
Den vannuløselige oljefasen er et biprodukt som er uegnet 
til framstilling av røykaromaer. Primærrøykkondensatet 
og fraksjoner av den vannuløselige tjærefasen med høy 
tetthet, «primærtjærefraksjonene», renses for å fjerne de 
røykbestanddelene som er farligst for menneskers helse. 
De kan da være egnet til bruk uten videre behandling i eller 
på næringsmidler eller brukes til framstilling av avledede 
røykaromaer ved bruk av en relevant fysisk behandling, 
f.eks. ekstraksjon, destillering, konsentrering ved hjelp 
av fordamping, absorpsjon eller membranseparasjon eller 
tilsetning av næringsmiddelingredienser, andre aromaer, 
tilsetningsstoffer eller løsemidler i næringsmidler, uten 
at det berører mer spesifikke deler av Fellesskapets 
regelverk.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2065/2003

av 10. november 2003

om røykaromaer som brukes eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler(*)

2008/EØS/22/51

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 26.11.2003, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 23.
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Vitenskapskomiteen for næringsmidler har kommet fram 8) 
til at det som følge av de store fysiske og kjemiske 
forskjellene mellom røykaromaer som brukes til 
aromatisering av næringsmidler, ikke er mulig å utarbeide 
en felles metode for sikkerhetsvurdering av disse, og at 
den toksikologiske vurderingen derfor bør fokusere på 
sikkerheten ved det enkelte røykkondensat. På bakgrunn 
av dette bør denne forordning inneholde bestemmelser 
om en vitenskapelig vurdering av primærrøykkondensater 
og primærtjærefraksjoner, heretter kalt «råvarer», som er 
knyttet til sikkerheten ved bruk av disse uten videre 
behandling og/eller ved bruk av disse til framstilling 
av avledede røykaromaer beregnet på bruk i eller på 
næringsmidler.

Med hensyn til produksjonsvilkårene avspeiler denne 9) 
forordning resultatene i rapporten fra Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler om røykaromaer av 25. juni 1993(1), 
som angir forskjellige produksjonsvilkår og nødvendige 
opplysninger for å vurdere røykaromaer som brukes 
eller er beregnet på bruk i eller på næringsmidler. 
Nevnte rapport er på sin side basert på Europarådets 
rapport om helseaspekter ved bruk av røykaromaer som 
næringsmiddelingredienser(2). Den inneholder også en 
ikke-uttømmende liste over trearter, som kan anses som 
en veiledende liste over trær som er egnet til framstilling 
av røykaromaer.

På bakgrunn av sikkerhetsvurderingen bør det innføres 10) 
bestemmelser om opprettelse av en liste over råvarer 
som er godkjent til bruk uten videre behandling i eller på 
næringsmidler og/eller til framstilling av røykaromaer til 
bruk i eller på næringsmidler i Fellesskapet. Nevnte liste 
bør inneholde en tydelig beskrivelse av råvarene og angi 
bruksvilkårene og datoen godkjenningen gjelder fra.

For å sikre harmonisering bør sikkerhetsvurderingene 11) 
utføres av Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet («myndigheten») opprettet ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 
av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(3).

Etter at en gitt råvare er sikkerhetsvurdert, bør det treffes 12) 
en risikohåndteringsbeslutning om hvorvidt råvaren bør 
føres opp på fellesskapslisten over godkjente råvarer. 
En slik beslutning bør vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité for å sikre nært samarbeid mellom 
Kommisjonen og medlemsstatene.

Vedkommende («søkeren») som har til hensikt å 13) 
markedsføre råvarer eller avledede røykaromaer, 
bør framlegge alle opplysninger som er nødvendige 

(1) Rapport fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, serie 34, s. 1-7.
(2) Council of Europe Publishing, 1992, nytt opptrykk 1998, ISBN 

92-871-2189-3.
(3) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.

for sikkerhetsvurderingen. Søkeren bør også foreslå 
en validert metode for prøvetaking og påvisning for 
råvarene, som skal brukes til å kontrollere samsvar 
med bestemmelsene i denne forordning. Kommisjonen 
bør om nødvendig vedta kvalitetskriterier for slike 
analysemetoder etter å ha søkt om vitenskapelig og 
teknisk bistand fra myndigheten.

Ettersom mange røykaromaer allerede finnes på markedet 14) 
i medlemsstatene, bør det fastsettes bestemmelser for å 
sikre en smidig overgang til en fellesskapsframgangsmåte 
for godkjenning som ikke forstyrrer det eksisterende 
røykaromamarkedet. Søkeren bør gis tilstrekkelig tid 
til å framlegge for myndigheten de opplysninger som 
er nødvendige for sikkerhetsvurderingen av råvarene. 
Det bør derfor fastsettes et visst tidsrom, heretter kalt 
«første fase», der søkeren bør framlegge opplysninger 
om eksisterende råvarer for myndigheten. Søknader om 
godkjenning av nye råvarer kan også inngis i løpet av 
første fase. Myndigheten bør umiddelbart vurdere alle 
søknader med hensyn til både eksisterende og nye råvarer 
som det er framlagt tilstrekkelige opplysninger om i løpet 
av første fase.

Fellesskapets positivliste bør fastsettes av Kommisjonen 15) 
etter avslutningen av sikkerhetsvurderingen av alle råvarer 
som det er framlagt tilstrekkelige opplysninger om i løpet 
av første fase. For å sikre rettferdige og like forhold 
for alle søkere, bør denne første fastsettelsen av listen 
skje på én gang. Etter den første fastsettelsen av listen 
over godkjente råvarer bør Kommisjonen kunne treffe 
beslutning om tilføyelse av ytterligere råvarer til listen 
etter at myndigheten har foretatt en sikkerhetsvurdering.

Dersom myndighetens vurdering viser at en eksisterende 16) 
røykaroma som allerede finnes på markedet i 
medlemsstatene utgjør en alvorlig fare for menneskers 
helse, bør råvaren straks fjernes fra markedet.

I artikkel 53 og 54 i forordning (EF) nr. 178/2002 17) 
fastsettes framgangsmåter for fastsettelse av nødtiltak 
med hensyn til næringsmidler med opprinnelse i 
Fellesskapet eller som er importert fra tredjestater. Ved 
hjelp av disse kan Kommisjonen vedta slike tiltak i 
situasjoner der det er sannsynlig at næringsmidlene kan 
utgjøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs helse 
eller for miljøet, og der denne faren ikke kan håndteres 
på en tilfredsstillende måte ved hjelp av tiltak truffet av 
de berørte medlemsstater.
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Det er nødvendig å kreve at driftsansvarlige for 18) 
næringsmiddelforetak som anvender råvarer eller 
avledede røykaromaer, fastsetter framgangsmåter som 
gjør det mulig, på alle trinn i markedsføringen av 
en råvare eller en avledet røykaroma, å verifisere at 
den er godkjent i henhold til denne forordning og om 
bruksvilkårene er oppfylt.

For å sikre lik markedsadgang for eksisterende og 19) 
nye råvarer, bør det fastsettes en overgangsperiode 
der nasjonale tiltak fortsetter å få anvendelse i 
medlemsstatene.

Det bør treffes tiltak for å tilpasse vedleggene til denne 20) 
forordning til den vitenskapelige og tekniske utvikling.

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 21) 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

1. Denne forordning har som mål å sikre at det indre marked 
fungerer på en effektiv måte for røykaromaer som brukes eller 
er beregnet på bruk i eller på næringsmidler, samtidig som den 
danner et grunnlag for å sikre et høyt vernenivå for menneskers 
helse og forbrukernes interesser.

2. Derfor fastsettes det i denne forordning:

a) en fellesskapsframgangsmåte for vurdering og godkjenning 
av primærrøykkondensater og primærtjærefraksjoner for 
bruk uten videre behandling i eller på næringsmidler eller 
til framstilling av avledede røykaromaer til bruk i eller på 
næringsmidler,

b) en fellesskapsframgangsmåte for fastsettelse av en 
uttømmende liste over godkjente primærrøykkondensater 
og primærtjærefraksjoner i Fellesskapet og deres 
bruksvilkår i eller på næringsmidler.

Artikkel 2

Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på:

1. røykaromaer som brukes eller er beregnet på bruk i eller på 
næringsmidler,

2. kildematerialer til framstilling av røykaromaer,

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

3. vilkårene for tilberedning av røykaromaer,

4. næringsmidler som det finnes røykaromaer i eller på.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene i direktiv 88/388/EØF og 
i forordning (EF) nr. 178/2002 anvendelse.

I tillegg menes med:

1. «primærrøykkondensat» den rensede vannbaserte delen 
av kondensert røyk som omfattes av definisjonen av 
«røykaromaer»,

2. «primærtjærefraksjon» den rensede fraksjonen av den 
vannuløselige tjærefasen med høy tetthet, som omfattes av 
definisjonen av «røykaromaer»,

3. «råvarer» primærrøykkondensater og primærtjærefraksjo-
ner,

4. «avledede røykaromaer» aromaer som er framstilt ved 
videre behandling av råvarer og som brukes eller er 
beregnet på bruk i eller på næringsmidler for å gi disse 
næringsmidlene røykaroma.

Artikkel 4

Alminnelig bruk og sikkerhetskrav

1. Bruk av røykaromaer i eller på næringsmidler skal 
godkjennes bare dersom det er tilstrekkelig bevist at

– det ikke medfører noen risiko for menneskers helse,

– det ikke villeder forbrukerne.

Det kan knyttes bestemte bruksvilkår til hver godkjenning.

2. Ingen kan markedsføre en røykaroma eller et 
næringsmiddel som det finnes en røykaroma i eller på, med 
mindre røykaromaen er en råvare som er godkjent i samsvar 
med artikkel 6, eller med mindre den er avledet av en slik 
godkjent råvare, og med mindre bruksvilkårene fastsatt i 
godkjenningen i samsvar med denne forordning er oppfylt.

Artikkel 5

Framstillingsvilkår

1. Tre som brukes til framstilling av råvarer, skal ikke være 
behandlet, tilsiktet eller utilsiktet, med kjemiske stoffer i løpet 
av de siste seks måneder før avvirkning eller etter avvirkning, 
med mindre det kan godtgjøres at stoffet som er brukt til 
behandlingen, ikke medfører dannelse av potensielt giftige 
stoffer under forbrenning.

Den som markedsfører råvarer, må kunne bevise ved hjelp 
av tilstrekkelig sertifisering eller dokumentasjon at kravene 
fastsatt i første ledd er oppfylt.
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2. Vilkårene for framstilling av råvarer er fastsatt i vedlegg I. 
Den vannuløselige oljefasen som er et biprodukt av prosessen, 
skal ikke brukes til framstilling av røykaromaer.

3. Med forbehold for andre bestemmelser i Fellesskapets 
regelverk kan råvarer behandles videre ved hjelp av egnede 
fysiske prosesser for framstilling av avledede røykaromaer. 
Dersom det hersker uenighet om egnetheten til en bestemt fysisk 
prosess, kan det treffes en beslutning etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 6

Fellesskapsliste over godkjente råvarer

1. Det skal fastsettes en uttømmende liste over godkjente 
råvarer til bruk uten videre behandling i eller på næringsmidler 
og/eller til framstilling av avledede røykaromaer etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 nr. 2.

2. Listen nevnt i nr. 1 skal angi en særskilt kode for 
hver godkjente råvare, navn på råvaren, navn og adresse til 
innehaveren av godkjenningen, en tydelig beskrivelse og 
karakterisering av råvaren, bruksvilkår i eller på bestemte 
næringsmidler eller næringsmiddelgrupper og datoen råvaren 
er godkjent fra.

3. Etter fastsettelsen av listen nevnt i nr. 1 kan råvarer 
tilføyes listen etter framgangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 7

Søknad om godkjenning

1. For at en råvare skal kunne føres opp på listen nevnt 
i artikkel 6 nr. 1, skal det inngis en søknad i samsvar med 
følgende bestemmelser.

2. a) Søknaden skal sendes til vedkommende myndighet i en 
medlemsstat.

 b) Vedkommende myndighet

i) skal innen 14 dager etter at den har mottatt søkna-
den, sende skriftlig bekreftelse på dette til søkeren. 
I bekreftelsen skal det angis hvilken dato søknaden 
ble mottatt,

ii) skal umiddelbart underrette Den europeiske myn-
dighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 
«myndigheten») og

iii) skal gjøre søknaden og eventuelle tilleggsopplys-
ninger fra søkeren tilgjengelig for myndigheten.

 c) Myndigheten skal umiddelbart underrette 
medlemsstatene og Kommisjonen om søknaden og 
gjøre søknaden og eventuelle tilleggsopplysninger 
framlagt av søkeren tilgjengelig for dem.

3. Søknaden skal ledsages av følgende opplysninger og 
dokumenter:

a) søkerens navn og adresse,

b) opplysningene omhandlet i vedlegg II,

c) en begrunnet erklæring om at råvaren er i samsvar med 
artikkel 4 nr. 1 første strekpunkt,

d) et sammendrag av saksmappen.

4. Myndigheten skal offentliggjøre en detaljert veiledning 
om hvordan en søknad skal utarbeides og inngis(1).

Artikkel 8

Uttalelse fra myndigheten

1. Innen seks måneder etter at den har mottatt en gyldig 
søknad, skal myndigheten avgi en uttalelse om hvorvidt 
råvaren og den beregnede bruken av den er i samsvar med 
artikkel 4 nr. 1. Myndigheten kan forlenge nevnte tidsrom. Den 
skal i så fall gi søkeren, Kommisjonen og medlemsstatene en 
forklaring på forsinkelsen.

2. Myndigheten kan eventuelt anmode søkeren om å 
framlegge tilleggsopplysninger til søknaden innen en frist 
fastsatt av myndigheten, som ikke i noen tilfeller skal overstige 
12 måneder. Når myndigheten ber om tilleggsopplysninger, 
skal fristen fastsatt i nr. 1 midlertidig oppheves til disse 
opplysningene er framlagt. På samme måte skal fristen 
midlertidig oppheves for det tidsrom søkeren har fått til å 
forberede muntlige eller skriftlige forklaringer.

3. Når myndigheten utarbeider sin uttalelse skal den:

a) verifisere at opplysningene og dokumentene framlagt av 
søkeren er i samsvar med artikkel 7 nr. 3, og søknaden skal 
i så fall anses som gyldig,

b) underrette søkeren, Kommisjonen og medlemsstatene 
dersom en søknad ikke er gyldig.

4. En eventuell positiv uttalelse om å godkjenne råvaren 
som er vurdert, skal inneholde:

a) eventuelle vilkår eller begrensninger som skal knyttes 
til bruk av den vurderte råvaren uten videre behandling 
og/eller som avledede røykaromaer i eller på bestemte 
næringsmidler eller næringsmiddelgrupper,

b) en vurdering av om den foreslåtte analysemetoden i 
samsvar med vedlegg II nr. 4 er hensiktsmessig for de 
planlagte kontrollformål.

5. Myndigheten skal oversende sin uttalelse til Kommisjonen, 
medlemsstatene og søkeren.

6. Myndigheten skal offentliggjøre sin uttalelse etter først 
å ha slettet eventuelle opplysninger som i samsvar med 
artikkel 15 anses som fortrolige.

(1) Inntil en slik veiledning en offentliggjort skal søkeren følge «Guidance 
on submissions for food additive evaluations» av Vitenskapskomiteen for 
næringsmidler, av 11. juli 2001, eller seneste ajourførte versjon av denne: 
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out98_en.pdf
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Artikkel 9

Fellesskapsgodkjenning

1. Innen tre måneder etter at den har mottatt myndighetens 
uttalelse, skal Kommisjonen utarbeide et utkast til tiltak som 
skal treffes med henblikk på søknaden om å oppføre en råvare 
i listen nevnt i artikkel 6 nr. 1, samtidig som det tas hensyn til 
kravene i artikkel 4 nr. 1, fellesskapsretten og andre rettmessige 
faktorer som er relevante for den aktuelle saken. Dersom 
utkastet til tiltak ikke er i samsvar med myndighetens uttalelse, 
skal Kommisjonen redegjøre for årsakene til avvikene.

Tiltaket nevnt i første ledd skal være:

a) et utkast til forordning om endring av listen nevnt i 
artikkel 6 nr. 1 ved oppføring av råvaren på listen over 
godkjente råvarer i samsvar med kravene i artikkel 6 nr. 2, 
eller

b) et utkast til vedtak, rettet til søkeren, om å nekte 
godkjenning.

2. Tiltaket skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 19 nr. 2. Kommisjonen skal umiddelbart underrette 
søkeren om et slikt vedtak.

3. Med forbehold for artikkel 11 skal en godkjenning som 
er gitt etter framgangsmåten fastsatt i denne forordning, være 
gyldig i hele Fellesskapet i ti år og kunne fornyes i samsvar 
med artikkel 12.

4. Etter utstedelsen av en godkjenning i samsvar med 
denne forordning skal innehaveren av godkjenningen eller 
en annen driftsansvarlig for næringsmiddelforetak som 
bruker den godkjente råvaren eller avledede røykaromaer, 
oppfylle eventuelle vilkår eller begrensninger knyttet til en slik 
godkjenning.

5. Innehaveren av godkjenningen skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om alle nye vitenskapelige eller tekniske 
opplysninger som kan ha betydning for sikkerhetsvurderingen 
av den godkjente råvaren eller avledede røykaromaer med 
hensyn til menneskers helse. Myndigheten skal om nødvendig 
foreta en ny gjennomgang av vurderingen.

6. En godkjenning skal ikke innskrenke det alminnelige 
privatrettslige eller strafferettslige erstatningsansvaret til 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak når det gjelder den 
godkjente råvaren, avledede røykaromaer eller næringsmidler 
som inneholder den godkjente råvaren eller avledede 
røykaromaer.

Artikkel 10

Første fastsettelse av fellesskapslisten over godkjente 
råvarer

1. I løpet av 18 måneder etter at denne forordning er trådt 
i kraft, skal de driftsansvarlige inngi en søknad i samsvar 
med artikkel 7 med henblikk på fastsettelse av en første 
fellesskapsliste over godkjente råvarer. Med forbehold for 
artikkel 9 nr. 1 skal denne første listen fastsettes etter at 
myndigheten har avgitt en uttalelse om hver enkelt råvare som 
det er inngitt en gyldig søknad for i løpet av nevnte tidsom.

Søknader som myndigheten ikke har kunnet avgi en uttalelse 
om fordi søkeren ikke har overholdt fristene for framleggelse 
av tilleggsopplysninger i samsvar med artikkel 8 nr. 2, skal 
ikke vurderes for oppføring på den første fellesskapslisten.

2. Innen tre måneder etter at den har mottatt alle uttalelsene 
nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen utarbeide et utkast til 
forordning om første fastsettelse av listen nevnt i artikkel 6 
nr. 1, samtidig som det tas hensyn til kravene i artikkel 6 
nr. 2.

Artikkel 11

Endring, midlertidig oppheving og tilbakekalling av 
godkjenninger

1. Innehaveren av en godkjenning kan søke om endring 
av gjeldende godkjenning etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 7.

2. Myndigheten skal på eget initiativ eller på anmodning 
fra en medlemsstat eller Kommisjonen avgi en uttalelse 
om hvorvidt en godkjenning fortsatt er i samsvar denne 
forordning, dersom det er aktuelt, etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 8.

3. Kommisjonen skal umiddelbart gjennomgå myndighetens 
uttalelse og utarbeide et utkast til vedtak som skal gjøres.

4. Et utkast til tiltak som endrer en godkjenning skal 
angi alle nødvendige endringer i bruksvilkår og eventuelle 
begrensninger knyttet til godkjenningen.

5. Det endelige tiltaket, dvs. en endring, midlertidig 
oppheving eller tilbakekalling av godkjenningen, skal vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 nr. 2.

6. Kommisjonen skal umiddelbart underrette innehaveren 
av godkjenningen om tiltaket som er truffet.

Artikkel 12

Fornyelse av godkjenninger

1. Med forbehold for artikkel 11 kan godkjenninger i 
henhold til denne forordning fornyes for 10 år av gangen 
ved at innehaveren av godkjenningen inngir en søknad til 
Kommisjonen senest 18 måneder før godkjenningen utløper.

2. Søknaden skal ledsages av følgende opplysninger og 
dokumenter:

a) en henvisning til den opprinnelige godkjenningen,

b) eventuelle tilgjengelige opplysninger om punktene angitt 
i vedlegg II, som utfyller opplysningene som allerede 
er framlagt for myndigheten i forbindelse med tidligere 
vurderinger, og som oppdaterer disse i lys av den seneste 
vitenskapelige og tekniske utvikling,

c) en begrunnet erklæring som bekrefter at råvaren oppfyller 
kravene i artikkel 4 nr. 1 første strekpunkt.
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3. Artikkel 7–9 får tilsvarende anvendelse.

4. Dersom det av grunner som innehaveren av godkjenningen 
ikke har kontroll over, ikke er truffet beslutning om fornyelse av 
en godkjenning innen én måned før godkjenningen utløper, skal 
tidsrommet for godkjenningen av råvaren automatisk forlenges 
med seks måneder. Kommisjonen skal underrette innehaveren 
av godkjenningen og medlemsstatene om forsinkelsen.

Artikkel 13

Sporbarhet

1. På første trinn i markedsføringen av en godkjent råvare 
eller en røykaroma avledet godkjente råvarer oppført på 
listen nevnt i artikkel 6 nr. 1, skal driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak sørge for at følgende opplysninger 
oversendes den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 
som mottar råvaren:

a) den godkjente råvarens kode som angitt i listen nevnt i 
artikkel 6 nr. 1,

b) bruksvilkårene for den godkjente råvaren som fastsatt i 
listen nevnt i artikkel 6 nr. 1,

c) for avledede røykaromaer, det kvantitative forholdet til 
råvaren; dette skal uttrykkes på en klar og tydelig måte 
slik at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som 
mottar den avledede røykaromaen, kan bruke den i samsvar 
med bruksvilkårene angitt i listen nevnt i artikkel 6 nr. 1.

2. På alle etterfølgende trinn i markedsføringen av råvarer 
nevnt i nr. 1 skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 
sørge for at opplysninger som mottas i samsvar med nr. 1, 
oversendes den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 
som mottar råvarene.

3. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal ha 
systemer og framgangsmåter som gjør det mulig å identifisere 
leverandøren og mottakeren av råvarene nevnt i nr. 1.

4. Nr. 1–3 skal ikke berøre andre spesifikke krav i 
Fellesskapet regelverk.

Artikkel 14

Offentlig tilgang

1. Søknader om godkjenning, tilleggsopplysninger fra 
søkere og uttalelser fra myndigheten, med unntak av fortrolige 
opplysninger, skal gjøres tilgjengelige for offentligheten 
i samsvar med artikkel 38, 39 og 41 i forordning (EF) 
nr. 178/2002.

2. Myndigheten skal anvende prinsippene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 
30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 
Rådets og Kommisjonens dokumenter(1) når den behandler 
søknader om tilgang til dokumenter som myndigheten er i 
besittelse av.

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.

3. Medlemsstatene skal behandle søknader om tilgang til 
dokumenter mottatt i henhold til denne forordning i samsvar 
med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Artikkel 15

Fortrolighet

1. Søkeren kan angi hvilke av opplysningene som er framlagt 
i henhold til artikkel 7, som bør behandles som fortrolige fordi 
offentliggjøring kan medføre vesentlig skade for hans eller 
hennes konkurransemessige stilling. I slike tilfeller må det 
framlegges dokumentasjon som kan etterprøves.

2. Med forbehold for nr. 3 skal Kommisjonen etter samråd 
med søkeren avgjøre hvilke opplysninger som skal være 
fortrolige, og underrette søkeren og myndigheten om sin 
avgjørelse.

3. Med forbehold for artikkel 39 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 178/2002 skal følgende opplysninger ikke anses som 
fortrolige:

a) navn og adresse på søkeren og navn på råvaren,

b) ved en eventuell positiv uttalelse om godkjenning av den 
vurderte råvaren: opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 2,

c) opplysninger som har direkte relevans for vurderingen av 
råvarens sikkerhet,

d) analysemetoden nevnt i vedlegg II nr. 4.

4. Uten hensyn til nr. 2 skal myndigheten på anmodning 
framlegge for Kommisjonen og medlemsstatene alle 
opplysninger den er besittelse av.

5. Kommisjonen, myndigheten og medlemsstatene skal 
treffe de nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig fortrolighet 
for opplysninger de mottar i henhold til denne forordning, med 
unntak av opplysninger som må offentliggjøres på grunn av 
omstendighetene, for å verne menneskers helse.

6. Dersom en søker trekker eller har trukket en søknad, skal 
myndigheten, Kommisjonen og medlemsstatene respektere 
de framlagte kommersielle og industrielle opplysningenes 
fortrolighet, herunder opplysninger om forskning og utvikling 
samt opplysninger som Kommisjonen og søkeren er uenige om 
fortroligheten av.

Artikkel 16

Vern av opplysninger

Opplysninger i søknaden som er inngitt i samsvar med 
artikkel 7, kan ikke brukes til fordel for en annen søker, med 
mindre den andre søkeren har blitt enig med innehaveren av 
tillatelsen om at opplysningene kan brukes.
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Artikkel 17

Inspeksjoner og kontrolltiltak

1. Medlemsstatene skal sørge for at det gjennomføres 
inspeksjoner og eventuelt andre kontrolltiltak for å sikre at 
denne forordning overholdes.

2. Når det er nødvendig, og på anmodning fra Kommisjonen, 
skal myndigheten bistå med å utarbeide tekniske retningslinjer 
for prøvetaking og prøving for å fremme en samordnet 
gjennomføring av nr. 1.

3. Dersom det er nødvendig, og etter at den har søkt 
om vitenskapelig og teknisk bistand fra myndigheten, 
skal Kommisjonen vedta kvalitetskriterier for validerte 
analysemetoder som foreslås i samsvar med vedlegg II nr. 4, 
herunder hvilke stoffer som skal måles, etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 18

Endringer

Endringer av vedleggene til denne forordning og av listen 
nevnt i artikkel 6 nr. 1 skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 19 nr. 2, etter at det er innhentet vitenskapelig 
og/eller teknisk bistand fra myndigheten.

Artikkel 19

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nevnt i artikkel 58 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 178/2002.

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

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 20

Overgangstiltak

Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 skal handel med og bruk av 
følgende råvarer og avledede røykaromaer samt næringsmidler 
som inneholder noen av disse råvarene, som allerede finnes 
på markedet når denne forordning trer i kraft, være tillatt for 
følgende tidsrom:

a) råvarer som det er inngitt en gyldig søknad for i samsvar 
med artikkel 7 og artikkel 8 nr. 3 innen 16. juni 2005, samt 
avledede røykaromaer: til listen nevnt i artikkel 10 nr. 1 er 
fastsatt,

b) næringsmidler som inneholder råvarer som det er inngitt 
en gyldig søknad for i samsvar med artikkel 7 og artikkel 8 
nr. 3 innen 16. juni 2005, og/eller som inneholder avledede 
røykaromaer: i 12 måneder etter at listen nevnt i artikkel 10 
nr. 1 er fastsatt,

c) næringsmidler som inneholder råvarer som det ikke er 
inngitt en gyldig søknad for i samsvar med artikkel 7 og 
artikkel 8 nr. 3 innen 16. juni 2005, og/eller som inneholder 
avledede røykaromaer: til og med 16. juni 2006.

Næringsmidler som er lovlig markedsført før utløpet av 
tidsrommene nevnt i bokstav b) og c), kan markedsføres inntil 
lagrene er tømt.

Artikkel 21

Ikrafttredelse

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

Artikkel 4 nr. 2 får anvendelse fra 16. juni 2005. Gjeldende 
nasjonale bestemmelser om røykaromaer og bruk av disse i og 
på næringsmidler får fortsatt anvendelse fram til denne dato i 
medlemsstatene.

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

Utferdiget i Brussel, 10. november 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX A. MARZANO

 President Formann
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VEDLEGG I

Vilkår for framstilling av råvarer

1. Røyk framstilles av tre som nevnt i artikkel 5 nr. 1. Urter, krydder, einerbærkvister samt kvister, nåler og kongler av 
Picea kan tilsettes dersom de er uten rester fra tilsiktet eller utilsiktet kjemisk behandling, eller dersom de oppfyller 
kravene i mer spesifikke deler av Fellesskapets regelverk. Kildematerialet utsettes for kontrollert forbrenning, 
tørrdestillering eller behandling med overopphetet damp i et miljø med kontrollert oksygenkonsentrasjon med en 
høyeste temperatur på 600 °C.

2. Røyken kondenseres. Med forbehold for andre deler av Fellesskapets regelverk kan vann og/eller løsemidler 
tilsettes for å oppnå faseseparasjon. Det kan anvendes fysiske prosesser til isolering, fraksjonering og/eller rensing 
for å oppnå følgende faser:

a) et vannbasert «primærrøykkondensat» som hovedsakelig inneholder karboksylsyrer og karbonyl- og 
fenolforbindelser, med en grenseverdi på:

 benzo[a]pyren 10 μg/kg

 benz[a]antracen 20 μg/kg

b) en vannuløselig tjærefase med høy tetthet som utfelles under faseseparasjonen, og som ikke kan anvendes til 
framstilling av røykaromaer uten videre behandling, men bare etter egnet fysisk behandling for å framstille 
fraksjoner av denne vannuløselige tjærefasen med et lavt innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner, 
allerede kalt «primærtjærefraksjoner», med en grenseverdi på:

 benzo[a]pyren 10 μg/kg

 benz[a]antracen 20 μg/kg

c) en «vannuløselig oljefase».

 Dersom det ikke er skjedd en faseseparasjon under eller etter kondenseringen, skal røykkondensatet anses som en 
vannuløselig tjærefase med høy tetthet og behandles med egnede fysiske metoder for å oppnå primærtjærefraksjoner 
som ligger innenfor de angitte grensene.

VEDLEGG II

Nødvendige opplysninger i forbindelse med den vitenskapelige vurderingen av råvarer

Opplysningene bør samles i samsvar med veiledningen nevnt i artikkel 7 nr. 4 og bør framlegges som angitt i denne. Med 
forbehold for artikkel 8 nr. 2 bør følgende opplysninger inngå i søknaden om godkjenning som nevnt i artikkel 7:

1. trearten som brukes til framstilling av råvaren,

2. nærmere opplysninger om metodene for framstilling av råvarene og den videre behandlingen ved framstilling av 
avledede røykaromaer,

3. råvarens kvalitative og kvantitative kjemiske sammensetning og en beskrivelse av den delen som ikke er 
identifisert. Råvarens kjemiske spesifikasjoner og opplysninger om den kjemiske sammensetningens stabilitet og 
variasjonsgrad er av stor betydning. Deler som ikke er identifisert, dvs. mengden av stoffer med ukjent kjemisk 
struktur, bør være minst mulig og beskrives ved hjelp av egnede analysemetoder, f.eks. kromatografiske eller 
spektrometriske metoder,

4. en validert analysemetode for prøvetaking, identifisering og beskrivelse av råvaren,

5. opplysninger om det beregnede bruksnivået i eller på bestemte næringsmidler eller næringsmiddelgrupper,

6. toksikologiske data på grunnlag av anbefalinger fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, som angitt i komiteens 
rapport om røykaromaer av 25. juni 1993 eller siste ajourførte versjon av denne.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/109/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler(1), særlig artikkel 3,

etter samråd med Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet og 

ut fra følgende betraktninger:

I kommisjonsdirektiv 2002/72/EF(1) 2) er det fastsatt regler 
for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å 
komme i kontakt med næringsmidler.

Ved direktiv 2002/72/EF ble det opprettet en liste over 2) 
monomerer og andre utgangsstoffer som kan brukes 
til å framstille plastmaterialer og plastgjenstander. På 
grunnlag av nye opplysninger bør visse monomerer 
som er midlertidig tillatt på nasjonalt plan, samt nye 
monomerer, oppføres på fellesskapslisten over tillatte 
stoffer i nevnte direktiv.

Direktiv 2002/72/EF inneholder også en ufullstendig liste 3) 
over tilsetningsstoffer som kan brukes til å framstille 
plastmaterialer og plastgjenstander. Nevnte liste bør 
endres slik at den omfatter andre tilsetningsstoffer 
som er vurdert av Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet («myndigheten»).

For enkelte stoffer bør de restriksjoner som allerede er 4) 
fastsatt på fellesskapsplan, endres på grunnlag av nye 
opplysninger som er tilgjengelige.

Den gjeldende listen over tilsetningsstoffer er en 5) 
ufullstendig liste, ettersom den ikke inneholder alle stoffer 
som for tiden er tillatt i én eller flere medlemsstater. Disse 
tilsetningsstoffene vil derfor fortsatt være underlagt 
nasjonal lovgivning i påvente av en beslutning om at de 
oppføres på fellesskapslisten.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 38. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 220 av 15.8.2002, s. 18. Direktivet endret ved direktiv 2004/1/EF 
(EUT L 7 av 13.1.2004, s. 45).

Den gjeldende listen over tilsetningsstoffer bør være 6) 
en positivliste for å harmonisere bruken av de aktuelle 
tilsetningsstoffene i Fellesskapet. Med hensyn til 
tilsetningsstoffer som allerede markedsføres i én eller 
flere medlemsstater, bør det gis tilstrekkelig tid til 
å framlegge de opplysninger som er nødvendige for 
myndighetens vurdering av tilsetningsstoffenes sikkerhet. 
Fristen for å framlegge opplysningene bør derfor fastsettes 
til 31. desember 2006.

Dersom opplysningene oppfyller myndighetens krav, 7) 
bør de aktuelle tilsetningsstoffene fortsatt kunne 
brukes i samsvar med nasjonal lovgivning inntil de er 
ferdig vurdert. Dersom opplysningene ikke oppfyller 
myndighetens krav eller er framlagt etter 31. desember 
2006, bør de aktuelle tilsetningsstoffene ikke oppføres på 
den første positivlisten.

Datoen når listen over tilsetningsstoffer blir en positivliste 8) 
bør fastsettes innen 31. desember 2007, ettersom det er 
umulig å vite for hvor mange tilsetningsstoffer det vil bli 
sendt inn opplysninger som kreves av myndigheten. Når 
denne datoen fastsettes bør det tas hensyn til den tiden 
myndigheten trenger til å vurdere alle søknader som er 
innsendt i tide.

Enkelte stoffer som brukes til å framstille plastmaterialer 9) 
og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler, tilsettes også næringsmidler direkte. Slike 
stoffer bør ikke migrere fra materialene eller gjenstandene 
til næringsmidlene i mengder som kan overstige grensene 
fastsatt i den relevante næringsmiddellovgivning eller 
i dette direktiv, avhengig av hvilken grense som er 
den laveste. Slike stoffer bør uansett ikke migrere 
fra materialene eller gjenstandene til næringsmidler i 
mengder som har en teknologisk funksjon i det ferdige 
næringsmiddelet. Brukere av materialer og gjenstander 
som kan avgi slike stoffer til næringsmidler, bør 
underrettes på en hensiktsmessig måte slik at de kan 
overholde annen relevant næringsmiddellovgivning.

Medlemsstatene bør beholde retten til å fastsette regler 10) 
om stoffer som brukes som aktive bestanddeler i aktive 
materialer og gjenstander beregnet på å komme i 
kontakt med næringsmidler, i påvente av at det vedtas 
fellesskapsbestemmelser.

Direktiv 2002/72/EF bør derfor endres.11) 

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/19/EF

av 1. mars 2004

om endring av direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet  
på å komme i kontakt med næringsmidler(*)

2008/EØS/22/52

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 10.3.2004, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 23.
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Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 12) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2002/72/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 nr. 1 og 2 skal lyde:

 «1. Bare de monomerene og andre utgangsstoffer som 
er oppført i vedlegg II del A, kan brukes til å framstille 
plastmaterialer og plastgjenstander, på de vilkår som der er 
angitt.

 2. Som unntak fra nr. 1 kan de monomerene og 
andre utgangsstoffer som er oppført i vedlegg II del B, 
fortsatt brukes inntil 31. desember 2004, i påvente av 
en vurdering av dem av Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «myndigheten»).»

2. Artikkel 4 skal lyde:

 «Artikkel 4

 1. Vedlegg III inneholder en liste over tilsetningsstoffer 
som kan brukes ved framstilling av plastmaterialer og 
plastgjenstander, samt restriksjoner og/eller spesifikasjoner 
for bruken av dem.

 Denne listen over tilsetningsstoffer skal anses som en 
ufullstendig liste inntil Kommisjonen, i samsvar med 
artikkel 4a, beslutter at listen skal være Fellesskapets 
positivliste over godkjente tilsetningsstoffer, der alle andre 
tilsetningsstoffer utelukkes.

 Kommisjonen skal fastsette datoen når nevnte liste blir en 
positivliste innen 31. desember 2007.

 2. For tilsetningsstoffene oppført i vedlegg III del B får 
samsvarskontrollen med de spesifikke migrasjonsgrensene 
i testløsning D eller i testmedier ved erstatningsanalyser, 
som fastsatt i artikkel 3 nr. 1 annet ledd i direktiv 82/711/
EØF og artikkel 1 i direktiv 85/572/EØF, anvendelse fra 
1. juli 2006.

 3. Listene i vedlegg III del A og B omfatter ennå ikke 
følgende tilsetningsstoffer:

a) tilsetningsstoffer som brukes bare til framstilling av:

– overflatebelegg framstilt av harpiks eller polymerer 
i flytende, pulverisert eller dispergert form, som 
lakk, maling osv.,

– epoksyharpiks,

– klebemidler og heftgrunn,

– trykkfarge,

b) fargestoffer,

c) løsemidler.»

3. Ny artikkel 4a og 4b skal lyde:

 «Artikkel 4a

 1. Et nytt tilsetningsstoff kan når som helst tilføyes 
stofflisten nevnt i artikkel 4 nr. 1 etter at myndigheten har 
foretatt en sikkerhetsvurdering av det.

 2. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om 
at enhver person som er interessert i å føre opp et 
tilsetningsstoff, som allerede markedsføres i én eller flere 
medlemsstater, på listen nevnt i artikkel 4 nr. 1, innen 
31. desember 2006 skal framlegge opplysninger slik at 
myndigheten kan foreta en sikkerhetsvurdering av det.

 Ved framlegging av de påkrevde opplysninger 
skal søkeren følge Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghets retningslinjer for framlegging av 
en søknad om sikkerhetsvurdering før dets godkjenning 
av et stoff som skal brukes i materialer beregnet på å 
komme i kontakt med næringsmidler («Guidelines of the 
European Food Safety Authority for the presentation of an 
application for safety assessment of a substance to be used 
in food contact materials prior to its authoristion»).

 3. Dersom myndigheten ber om tilleggsopplysninger 
når de undersøker opplysningene nevnt i nr. 2, kan 
tilsetningsstoffet fortsatt brukes med forbehold for nasjonal 
lovgivning inntil myndigheten har avgitt en uttalelse, 
forutsatt at opplysningene framlegges innen fristene fastsatt 
av myndigheten.

 4. Innen 31. desember 2007 skal Kommisjonen fastsette 
en midlertidig liste over tilsetningsstoffer som fortsatt kan 
brukes etter 31. desember 2007 i samsvar med nasjonal 
lovgivning, til de er vurdert av myndigheten.

 5. Oppføring av et tilsetningsstoff på den midlertidige 
listen er underlagt følgende vilkår:

a) tilsetningsstoffet må være tillatt i én eller flere 
medlemsstater senest 31. desember 2006,

b) opplysningene nevnt i nr. 2 som gjelder det aktuelle 
tilsetningsstoff, må være framlagt i samsvar med 
myndighetens krav innen 31. desember 2006.

 Artikkel 4b

 Med forbehold for artikkel 4 i direktiv 89/109/EØF kan 
medlemsstatene etter 31. desember 2006 ikke godkjenne 
tilsetningsstoffer som er nevnt i artikkel 4 nr. 1 og som aldri 
har vært vurdert av Vitenskapskomiteen for næringsmidler 
eller av myndigheten.»
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4. Ny artikkel 5a skal lyde:

 «Artikkel 5a

 5. Tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 4 som er godkjent 
som tilsetningsstoffer i næringsmidler i henhold til 
rådsdirektiv 89/107/EØF(*), eller som aromaer i henhold 
til rådsdirektiv 88/388/EØF(**), skal ikke migrere til:

a) næringsmidler i mengder som har en teknologisk 
funksjon i det ferdige næringsmiddelet,

b) næringsmidler der tilsetningsstoffene er tillatt brukt 
som tilsetningsstoffer i næringsmidler eller som 
aromaer, i mengder som overstiger grensene fastsatt 
i direktiv 89/107/EØF, i direktiv 88/388/EØF eller i 
artikkel 4 i dette direktiv, avhengig av hvilken grense 
som er den laveste,

c) næringsmidler der tilsetningsstoffene ikke er tillatt 
brukt som tilsetningsstoffer i næringsmidler eller som 
aromaer, i mengder som overstiger grensene fastsatt i 
artikkel 4 i dette direktiv.

 2. I andre markedsføringsledd enn detaljistleddet, skal 
plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å 
komme i kontakt med næringsmidler, og som inneholder 
tilsetningsstoffene nevnt i nr. 1, ledsages av en skriftlig 
erklæring som inneholder opplysningene nevnt i artikkel 9 
nr. 1 bokstav b).

 3. Som unntak fra nr. 1 kan stoffene nevnt i nr. 1 
bokstav a) omfattes av nasjonale bestemmelser i påvente 
av at det vedtas fellesskapsbestemmelser når de brukes 
som aktive bestanddeler i aktive materialer og gjenstander 
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.
_________________
(*) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27.
(**) EFT L 184 av 15.7.1988, s. 61.»

5. Artikkel 7 skal lyde:

 «Artikkel 7

 De spesifikke migrasjonsgrensene angitt i listene i 
vedlegg II og III uttrykkes i mg/kg. I følgende tilfeller skal 
grenseverdiene likevel uttrykkes i mg/dm2: 

a) dersom det dreier seg om gjenstander som er eller kan 
sammenlignes med beholdere, eller som kan fylles, 
med et volum på mindre enn 500 ml eller mer enn 
10 l, 

b) dersom det dreier seg om folier eller andre materialer 
eller gjenstander som ikke kan fylles, eller der det er 
umulig å beregne forholdet mellom materialenes eller 
gjenstandens overflateareal og mengden næringsmidler 
som er i kontakt med det. 

 I slike tilfeller skal grenseverdiene som er fastsatt i 
vedlegg II og III, og som er uttrykt i mg/kg, divideres 
med den vedtatte omregningsfaktor 6 for å uttrykkes i mg/
dm2.»

6. I artikkel 8 skal nr. 2 lyde:

 «2. Kontrollen med at de spesifikke migrasjonsgrensene 
fastsatt i nr. 1 overholdes, skal ikke være obligatorisk 
dersom verdien av den samlede migrasjonen innebærer at 
de spesifikke migrasjonsgrensene i nevnte nummer ikke 
overskrides.»

7. I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 skal lyde:

 «1. I andre markedsføringsledd enn detaljistleddet, 
skal plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet 
på å komme i kontakt med næringsmidler, ledsages av 
en skriftlig erklæring som:

a) skal være i samsvar med artikkel 6 nr. 5 i direktiv 
89/109/EØF,

b) for stoffer som omfattes av en restriksjon ved 
bruk i næringsmidler, skal inneholde relevante 
opplysninger innhentet fra forsøksdata eller fra 
en teoretisk beregning av deres spesifikke migra-
sjonsnivå og, når det er relevant, renhetskriterier 
i samsvar med kommisjonsdirektiv 95/31/EF(*), 
95/45/EF(**) og 2002/82/EF(***) slik at brukeren 
av disse materialene og gjenstandene skal kunne 
oppfylle relevante fellesskapsbestemmelser eller, 
i mangel av slike, nasjonale bestemmelser som får 
anvendelse på næringsmidler.

________________
(*) EFT L 178 av 28.7.1995, s. 1.
(**)  EFT L 226 av 22.9.1995, s. 1.
(***)  EFT L 292 av 28.10.2002, s. 1.»

b) nr. 2 utgår.

8. Vedlegg II–VI endres i samsvar med vedlegg I–V til dette 
direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. september 2005 vedta og 
kunngjøre de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene slik at de:

a) tillater handel med og bruk av plastmaterialer og 
plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler, som er i samsvar med dette direktiv, fra  
1. september 2005,

b) forbyr framstilling og import til Fellesskapet av 
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme 
i kontakt med næringsmidler, som ikke er i samsvar med 
dette direktiv, fra 1. mars 2006.

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2004.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I vedlegg II til direktiv 2002/72/EØF gjøres følgende endringer:

1. I nr. 8 skal definisjonen av QM lyde:

«QM = Største tillatte restmengde av stoffet i materialet eller gjenstanden. I dette direktiv skal mengden av 
stoffet i materialet eller gjenstanden bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom en slik 
metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode med 
hensiktsmessige ytelsesegenskaper ved den angitte grenseverdi.»

2. I tabellen i del A innsettes følgende monomerer og andre utgangsstoffer i korrekt nummerorden:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«13323 000102-40-9 1,3-bis(2-hydroksyetoksy)benzen SMG = 0,05 mg/kg

16540 000102-09-0 Difenylkarbonat SMG = 0,05 mg/kg

18896 001679-51-2 4-(hydroksymetyl)-1-sykloheksen SMG = 0,05 mg/kg

20440 000097-90-5 Etylendimetakrylat SMG = 0,05 mg/kg

22775 000144-62-7 Oksalsyre SMG(T) = 6 mg/kg(29)

23070 000102-39-6 (1,3-fenylendioksy)di-eddiksyre QMA = 0,05 mg/6 dm2»

3. For følgende monomerer og andre utgangsstoffer oppført på listen i del A, skal innholdet i kolonnene «Betegnelse» 
eller «CAS-nr.» eller «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» lyde:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«11530 00999-61-1 2-hydroksypropylakrylat QMA = 0,05 mg/6 dm2 for sum-
men av 2-hydroksypropylakrylat 
og 2-hydroksyisopropylakrylat og i 
samsvar med spesifikasjonene fast-
satt i vedlegg V

13480 000080-05-7 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan SMG(T) = 0,6 mg/kg(28)

14950 003173-53-3 Sykloheksylisocyanat QM(T) = 1 mg/kg i FM (uttrykt som 
NCO)(26)

18898 000103-90-2 N-(4-hydroksyfenyl)acetamid SMG = 0,05 mg/kg

22150 000691-37-2 4-metyl-1-penten SMG = 0,05 mg/kg

22331 025513-64-8 Blanding av 1,6-diamino-2,2,4-trime-
tylheksan (35-45 vektprosent (w/w)) 
og 1,6-diamino-2,4,4-trimetylheksan 
(55-65 vektprosent (w/w))

QMA = 5 mg/6 dm2

22332 — Blanding av 2,2,4-trimetylheksan-
1,6-diisocyanat (40 vektprosent 
(w/w)) og 2,4,4-trimetylheksan-1,6-
diisocyanat (60 vektprosent (w/w))

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som NCO)
(26)

24190 065997-05-9 Harpikstre»
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4. Følgende monomerer og andre utgangsstoffer utgår fra tabellen i del B og innsettes i korrekt nummerorden i 
tabellen i del A:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«10599/90A 061788-89-4 Dimerer av umettede fettsyrer (C18), 
destillerte

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10599/91 061788-89-4 Dimerer av umettede fettsyrer (C18), 
ikke destillerte

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10599/92A 068783-41-5 Dimerer, hydrogenerte, av umettede 
fettsyrer (C18), destillerte

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

10599/93 068783-41-5 Dimerer, hydrogenerte, av umettede 
fettsyrer (C18), ikke destillerte

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(27)

14800 003724-65-0 Krotonsyre QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(33)

16210 006864-37-5 3 ,3 ’ -d ime ty l -4 ,4 ’ -d i aminod i -
sykloheksylmetan

SMG = 0,05 mg/kg (32). Kun til bruk 
i polyamider.

17110 016219-75-3 5-etylidenbisyklo[2.2.1]hept-2-en QMA = 0,05 mg/6 dm2. Forholdet 
mellom overflatearealet og 
næringsmiddelmengden skal være 
under 2 dm2/kg.

18700 000629-11-8 1,6-heksandiol SMG = 0,05 mg/kg

21400 Sulfopropylmetakrylat QMA = 0,05 mg/6 dm2»

5. Følgende monomerer og andre utgangsstoffer utgår fra tabellen i del A:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«15370 003236-53-1 1,6-diamino-2,2,4-trimetylheksan QMA = 5 mg/6 dm2

15400 003236-54-2 1,6-diamino-2,4,4-trimetylheksan QMA = 5 mg/6 dm2»
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VEDLEGG II

I vedlegg III gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1 skal lyde:

«1. Dette vedlegg inneholde en liste over:

a) stoffer som tilsettes i plast for å oppnå en teknisk virkning i det ferdige produktet, herunder «polymeriske 
tilsetningsstoffer». De er beregnet på å forekomme i de ferdige gjenstandene,

b) stoffer som brukes for å gi egnede polymerisasjonsvilkår.

 I dette vedlegg kalles stoffene nevnt i bokstav a) og b) heretter «tilsetningsstoffer».

 I dette vedlegg menes med «polymeriske tilsetningsstoffer» alle polymerer og/eller prepolymerer og/
eller oligomerer som kan tilsettes plasten for å oppnå en teknisk virkning, men som ikke kan brukes med 
mindre andre polymerer utgjør den strukturelle hovedbestanddelen i det ferdige materialet eller den ferdige 
gjenstanden. Det omfatter også stoffer som kan tilsettes polymerisasjonsmediet.

 Listen omfatter ikke:

a) stoffer som har direkte innvirkning på dannelsen av polymerer,

b) fargestoffer,

c) løsemidler.»

2. I del A gjøres følgende endringer:

a) følgende tilsetningsstoffer innsettes i korrekt nummerorden i tabellen i del A:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«34850 143925-92-2 Aminer, bis(hydrogenert talgalkyl), 
oksiderte

QM = Til bruk bare i:
a) polyolefiner med 0,1 

vektprosent, men ikke i 
LDPE, når det er i kontakt 
med næringsmidler som det er 
fastsatt en reduksjonsfaktor på 
under 3 for i direktiv 85/572/
EØF.

b) PET med 0,25 vektprosent i 
kontakt med andre nærings-
midler enn dem som testløs-
ning D er fastsatt for i direktiv 
85/572/EØF 

34895 000088-68-6 2-aminobenzamid SMG = 0,05 mg/kg. Må bare brukes 
i PET til vann og drikkevarer

39680 000080-05-7 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan SMG(T) = 0,6 mg/kg(28)

42880 008001-79-4 Ricinusolje

45600 003724-65-0 Krotonsyre QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2(33)

45640 005232-99-5 2-cyano-3,3-difenylakrylsyre, 
etylester

SMG = 0,05 mg/kg

46700 — 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- og 
2,3-dimetylfenyl)-3H-benzofuran-
2-on som inneholder: a) 5,7-di-tert-
bu ty l -3 - (3 ,4 -d ime ty l f eny l ) -
3H-benzofuran-2-on (80–100 
vektprosent (w/w)) og b) 5,7-ditert-
butyl-3-(2,3-dimetylfenyl)-3H-
benzofuran-2-on (0–20 vektprosent 
(w/w))

SMG = 5 mg/kg

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner
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(1) (2) (3) (4)

46720 004130-42-1 2,6-di-tert-butyl-4-etylfenol QMA = 4,8 mg/6 dm2

56535 — Glyserolestere med nonansyre

59280 000100-97-0 Heksametylentetramin SMG(T) = 15 mg/kg (22) (uttrykt 
som formaldehyd)

68078 027253-31-2 Koboltneodekanoat SMG(T) = 0,05 mg/kg (uttrykt som 
neodekanoat) og SMG(T) = 0,05 
mg/kg (14) (uttrykt som kobolt). 
Må ikke brukes i polymerer i 
kontakt med næringsmidler som 
testløsning D er fastsatt for i 
direktiv 85/572/EØF

69920 000144-62-7 Oksalsyre SMG(T) = 6 mg/kg(29)

76866 — Polyestere av 1,2-propandiol og/
eller 1,3- og/eller 1,4-butandiol 
og/eller polypropylenglykol med 
adipinsyre, også med eddiksyre 
eller C12-C18-fettsyrer eller 
n-oktanol og/eller n-dekanol i 
endeposisjon

SMG = 30 mg/kg

85601 — Silikater, naturlige (unntatt asbest)

95000 028931-67-1 Trimetylolpropan-trimetakrylat-
metylmetakrylatkopolymer »

b) for følgende tilsetningsstoffer i del A, skal innholdet i kolonnen «Restriksjoner og/eller spesifikasjoner» 
lyde:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«45450 068610-51-5 p-kresol-disyklopentadienisobutyl
enkopolymer

SMG = 5 mg/kg

77895 068439-49-6 Polyetylenglykol(EO = 2-6) mono-
alkyl(C16-C18)eter

SMG = 0,05 mg/kg og i samsvar 
med spesifikasjonene fastsatt i 
vedlegg V»

c) følgende tilsetningsstoffer utgår fra tabellen i del A:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«56565 — Glyserolestere med nonansyre

67170 — Blanding av 5,7-ditert-butyl-
3-(3 ,4-dimetyl fenyl) -2(3H)-
benzofuranon (80-100 vektprosent 
(w/w)) og 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-
dimetylfenyl)-2(3H)-benzofuranon 
(0-20 vektprosent (w/w))

SMG = 5 mg/kg

76865 — Polyestere av 1,2-propandiol og/
eller 1,3- og/eller 1,4-butandiol 
og/eller polypropylenglykol med 
adipinsyre, også med eddiksyre 
eller C10-C18-fettsyrer eller 
n-oktanol og/eller n-dekanol i 
endeposisjon

SMG = 30 mg/kg

85600 — Silikater, naturlige»
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3. I del B gjøres følgende endringer:

a) følgende tilsetningsstoffer innsettes i korrekt nummerorden i tabellen i del B:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«34650 151841-65-5 Aluminiumhydroksybis[2,2’-
metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)
fosfat

SMG = 5 mg/kg

38000 000553-54-8 Litiumbenzoat SMG(T) = 0,6 mg/kg (8) (uttrykt 
som litium)

40720 025013-16-5 Tert-butyl-4-hydroksyanisol (= 
BHA)

SMG = 30 mg/kg

46640 000128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (= 
BHT)

SMG = 3,0 mg/kg

54880 000050-00-0 Formaldehyd SMG(T) = 15 mg/kg(22)

55200 001166-52-5 Dodecylgallat SMG(T) = 30 mg/kg(34)

55280 001034-01-1 Oktylgallat SMG(T) = 30 mg/kg(34)

55360 000121-79-9 Propylgallat SMG(T) = 30 mg/kg(34)

67896 020336-96-3 Litiummyristat SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt 
som litium)

71935 007601-89-0 Natriumperklorat monohydrat SMG = 0,05 mg/kg(31)

76680 068132-00-3 Polysyklopentadien, hydrogenert SMG = 5 mg/kg(1)

86480 007631-90-5 Natriumbisulfitt SMG(T) = 10 mg/kg(30) (uttrykt 
som SO2)

86920 007632-00-0 Natriumnitritt SMG = 0,6 mg/kg

86960 007757-83-7 Natriumsulfitt SMG(T) = 10 mg/kg(30) (uttrykt 
som SO2)

87120 007772-98-7 Natriumtiosulfat SMG(T) = 10 mg/kg(30) (uttrykt 
som SO2)

94400 036443-68-2 Trietylenglykolbis[3-(3-tert-
butyl-4-hydroksy-5-metylfenyl)
propionat]

SMG = 9 mg/kg»

b) følgende tilsetningsstoffer utgår fra tabellen i del B:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«46720 004130-42-1 2,6-di-tert-butyl-4-etylfenol QMA = 4,8 mg/6 dm2

68078 027253-31-2 Koboltneodekanoat SMG(T) = 0,05 mg/kg (uttrykt som 
neodekansyre) og SMG(T) = 0,05 
mg/kg (14) (uttrykt som kobolt). 
Må ikke brukes i polymerer i 
kontakt med næringsmidler som 
testløsning D er fastsatt for i 
direktiv 85/572/EØF

95000 028931-67-1 Trimetylolpropan-trimetakrylat-
metylmetakrylatkopolymer»
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VEDLEGG III

Vedlegg IV skal lyde:

«VEDLEGG IV

PRODUKTER FRAMSTILT VED BAKTERIEGJÆRING

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

18888 080181-31-3 3-hydroksybutansyre-3-hydroksypen-
tansyrekopolymer

I samsvar med spesifikasjonene i 
vedlegg V»



24.4.2008 Nr. 22/265EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG IV

I vedlegg V skal spesifikasjonene i del B for referansenummer 16690 og 18888 erstattes med spesifikasjonene nedenfor, 
og nye spesifikasjoner tilføyes for referansenummer 11530 og 77895:

«Ref-nr. ØVRIGE SPESIFIKASJONER

11530 2-hydroksypropylakrylat
Kan inneholde opptil 25 % (m/m) 2-hydroksyisopropylakrylat (CAS-nr. 002918-23-2)

16690 Divinylbenzen
Kan inneholde opptil 45 % (m/m) etylvinylbenzen

18888 3-hydroksybutansyre-3-hydroksypentansyrekopolymer

Definisjon Disse kopolymerene framstilles ved kontrollert gjæring av Alcaligenes 
eutrophus ved anvendelse av blandinger av glukose og propansyre som 
karbonkilder. Den anvendte organisme er ikke utvunnet genteknisk, og 
stammer fra en enkelt villtype organisme, Alcaligenes eutrophus (stamme 
H16 NCIMB 10442). Organismens stamkulturer lagres som frysetørkede 
ampuller. Ut fra denne stamkulturen framstilles en arbeidskultur, som lagres 
i flytende nitrogen og brukes til å framstille podestoffer til gjæringstanken. 
Prøver fra gjæringstanken undersøkes hver dag, både i mikroskop og med 
sikte på påvisning av eventuelle forandringer i kolonimorfologien på en 
rekke forskjellige agarer ved forskjellige temperaturer. Kopolymerene 
isoleres fra varmebehandlede bakterier ved kontrollert oppslutning av de 
øvrige cellebestanddelene, vasking og tørking. Disse kopolymerene viser 
seg normalt som formulerte, smelteformede partikler som inneholder 
tilsetningsstoffer som kjernedannende agenser, myknere, fyllstoffer, 
stabilisatorer og pigmenter som alle er i samsvar med generelle og særskilte 
spesifikasjoner.

Kjemisk betegnelse  3-D-hydroksybutansyre-3-D-hydroksypentansyrekopolymer

CAS-nr. 080181-31-3

Strukturformel                                    CH3

 CH3               O                          CH2 O

 (-O-CH-CH2-C-)m - (O-CH-CH2-C-)n

 der n/(m + n) er større enn 0 og mindre enn eller lik 0,25

 Gjennomsnittlig molekylvekt Ikke under 150 000 dalton (målt ved 
gelpermeasjonskromatografi).

Analyse  Ikke mindre enn 98 % 3-D-hydroksybutansyre-3-D-hydroksy-
pentansyrekopolymer analysert etter hydrolyse som en blanding av 
3-D-hydroksybutansyre og 3-D-hydroksypentansyre.

Beskrivelse Hvitt eller hvitlig pulver etter isolering

Egenskaper

Identifikasjonsprøver

Løselighet Løselig i klorerte hydrokarboner som kloroform eller diklormetan, men så å 
si uløselig i etanol, alifatiske alkaner og vann.

Restriksjon QMA for krotonsyre er 0,05 mg/6 dm2

Renhet Før granulering skal kopolymerpulveret i råstoffet inneholde:

— nitrogen Høyst 2 500 mg/kg plast

— sink Høyst 100 mg/kg plast

— kobber Høyst 5 mg/kg plast

— bly Høyst 2 mg/kg plast

— arsenikk Høyst 1 mg/kg plast

— krom Høyst 1 mg/kg plast
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«Ref-nr. ØVRIGE SPESIFIKASJONER

77895 Polyetylenglykol (EO = 2-6) monoalkyl(C16-C18)eter
Denne blandingen har følgende sammensetning:
— polyetylenglykol (EO = 2-6) monoalkyl(C16-C18)eter (ca. 28 %)
— fettalkoholer(C16-C18) (ca. 48 %)
— etylenglykolmonoalkyl(C16-C18)eter (ca. 24 %)»
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VEDLEGG V

Vedlegg VI skal lyde:

«VEDLEGG VI

MERKNADER TIL KOLONNEN «RESTRIKSJONER OG/ELLER SPESIFIKASJONER»

(1) Advarsel: Det foreligger risiko for at SMG kan overstiges i testløsninger for fete næringsmidler. 

(2) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 10060 og 
23920, ikke skal overstige restriksjonen. 

(3) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 15760, 16990, 
47680, 53650 og 89440, ikke skal overstige restriksjonen. 

(4) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 19540, 19960 
og 64800, ikke skal overstige restriksjonen. 

(5) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 14200, 14230 
og 41840, ikke skal overstige restriksjonen. 

(6) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 66560 og 
66580, ikke skal overstige restriksjonen. 

(7) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 30080, 42320, 
45195, 45200, 53610, 81760, 89200 og 92030, ikke skal overstige restriksjonen. 

(8) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 38000, 42400, 
64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 og 95725, ikke skal overstige restriksjonen. 

(9) Advarsel: Det foreligger risiko for at migrasjonen av stoffet forringer næringsmiddelets organoleptiske egenskaper, 
og at det ferdige produktet derfor ikke er i samsvar med  artikkel 2 annet strekpunkt i direktiv 89/109/EØF. 

(10) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 30180, 40980, 
63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 og 73120, ikke skal overstige restriksjonen. 

(11) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen (uttrykt som jod) av stoffene oppført under ref-nr. 
45200, 64320, 81680 og 86800, ikke skal overstige restriksjonen. 

(12) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 36720, 36800, 
36840 og 92000, ikke skal overstige restriksjonen. 

(13) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 39090 og 
39120, ikke skal overstige restriksjonen. 

(14) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 44960, 68078, 
82020 og 89170, ikke skal overstige restriksjonen. 

(15) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 15970, 48640, 
48720, 48880, 61280, 61360 og 61600, ikke skal overstige restriksjonen. 

(16) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 49600, 67520 
og 83599, ikke skal overstige restriksjonen. 

(17) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført  under ref-nr. 50160, 50240, 
50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 og 51120, ikke skal overstige 
restriksjonen. 

(18) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 67600, 67680 og 
67760, ikke skal overstige restriksjonen. 

(19) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 60400, 60480 og 
61440, ikke skal overstige restriksjonen. 

(20) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 66400 og 66480, 
ikke skal overstige restriksjonen. 

(21) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 93120 og 93280, 
ikke skal overstige restriksjonen. 
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(22) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 17260, 18670, 
54880 og 59280 ikke skal overstige restriksjonen. 

(23) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 13620, 36840, 
40320 og 87040, ikke skal overstige restriksjonen. 

(24) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 13720 og 40580, 
ikke skal overstige restriksjonen. 

(25) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 16650 og 51570, 
ikke skal overstige restriksjonen. 

(26) QM(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av restmengdene av stoffene oppført under ref-nr. 14950, 15700, 
16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 og 25270, ikke skal overstige 
restriksjonen.

(27)  QMA(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av restmengdene av stoffene oppført under ref-nr. 10599/90A, 
10599/91, 10599/92A og 10599/93, ikke skal overstige restriksjonen.

(28)  SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 13480 og 39680, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(29)  SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 22775 og 69920, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(30)  SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 86480, 86960 og 
87120, ikke skal overstige restriksjonen.

(31)  Når det er kontakt med fett, bør samsvarskontroll utføres ved bruk av testløsninger for fete næringsmidler som 
inneholder mettet fett som testløsning D.

(32)  Når det er kontakt med fett, bør samsvarskontroll utføres ved bruk av isooktan som erstatning for testløsning D 
(ustabil).

(33)  QMA(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av restmengdene av stoffene oppført under ref-nr.14800 og 45600, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(34)  SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under ref-nr. 55200, 55280 og 
55360, ikke skal overstige restriksjonen.»
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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. 2377/90 av 26. juni 
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særleg artikkel 7 
og 8, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 bør 
det fastsetjast grenseverdiar for restmengder av alle 
farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet 
i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte 
for næringsmiddelproduksjon.

2)  Grenseverdiar for restmengder kan først fastsetjast 
etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle 
relevante opplysningar med omsyn til om restmengder 
av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av 
næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til 
kva innverknad restmengdene har på den industrielle 
foredlinga av næringsmiddel.

3)  Når det skal fastsetjast grenseverdiar for restmengder av 
veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, 
må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder 
kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i 
kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama 
(målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast 
(restmarkør).

4)  Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald 
av regelverket til Fellesskapet på dette området, bør 
grenseverdiane for restmengder vanlegvis fastsetjast for 
målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte 
fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør 
det òg alltid fastsetjast grenseverdiar for muskel- eller 
feittvev.

5)  Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande 
fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg 
fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF) 
nr. 1646/2004 (TEU L 296 av 21.9.2004, s. 5).

6)  Etter forordning (EØF) nr. 2377/90 skal fastsetjinga 
av grenseverdiar for restmengder ikkje på nokon 
måte røre ved bruken av andre delar av regelverket til 
Fellesskapet.

7)  På grunnlag av ei fråsegn frå Utvalet for veterinærpreparat 
vart vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr 997/1999(2) for å ta inn 
mellombels grenseverdiar for restmengder for morantel, 
slik at det skal vere mogleg å fullføre vitskaplege 
granskingar, særleg når det gjeld restmarkøren og 
analysemetoden for fastetjing av restmengder av morantel 
i målvev. Desse grenseverdiane vart seinare lengde ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1322/2001(3) for å gjere 
det mogleg å fullføre dei naudsynte granskingane.

8)  Opplysningane som krevst om restmarkøren og 
analysemetoden, er vortne vurderte av Utvalet for 
næringsmiddelpreparat, og dei er funne å ikkje fullt ut 
vere i samsvar med dei krava som er fastsette i bind 8 
i Reglar for lækjemiddel i Den europeiske unionen. 
Metoden var likevel rekna for å vere fullgod for musklar 
og mjølk og for anten nyrer eller lever når det gjeld artane 
storfe og sau. Utvalet for veterinærpreparat har seinare 
gjort framlegg om å føre opp morantel i vedlegg II til 
forordning (EØF) nr. 2377/90 med den grunngjevinga 
at restmengder av morantel vert brotne ned snøgt, og at 
det difor ikkje er naudsynt å fastsetje grenseverdiar for 
restmengder av omsyn til vern av folkehelsa.

9)  Ettersom restmengder av morantel i næringsmiddel 
framstilte av dyr som er handsama, kan overstige det 
akseptable daglege inntaket 24 timar etter at stoffet er 
tilført, vert det av omsyn til tryggleiken til forbrukarane 
og for sikre tilstrekkeleg lange tilbakehaldingsperiodar 
for veterinærpreparat som inneheld morantel, rekna 
som naudsynt å fastsetje grenseverdiar for restmengder, 
samstundes som det vert teke omsyn til dei grenseverdiane 
for restmengder som er fastsette tidlegare.

10)  Morantel er eit eit farmakologisk verksamt anthelmintikum 
som i lengre tid har vore nytta i veterinærpreparat mot 
rundorm og bendelorm hos dyreartar som er meinte for 
produksjon av næringsmiddel. I lys av den moglege 
utviklinga av resistens bør det framleis finnast tilgang på 
fleire ulike former for handsaming.

(2) TEF L 122 av 12.5.1999, s. 24.
(3) TEF L 177 av 30.6.2001, s. 52.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1851/2004

av 25. oktober 2004

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for 
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse(*)

2008/EØS/22/53

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 26.10.2004, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 24.
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11)  I samsvar med forordning (EF) nr. 178/2002(1) 
skal risikohandsaminga ta omsyn til resultata av 
risikovurderinga og til andre faktorar som er relevante for 
den saka som er til vurdering, t.d. metodar for påvising og 
gjennomføring av kontrollar med sikte på å unngå risiko 
frå slike stoff. Det relevante referanselaboratoriet til 
Fellesskapet har stadfesta at dei metodane som søkjaren 
har lagt fram, kan nyttast til stadfestande analysar av 
morantel i målvev.

12)  Kommisjonen vurderer det som føremålstenleg at 
morantel vert ført opp i vedlegg I for storfe og sau med 
sikte på vern av forbrukarane og for å sikre relevante 
kontrollar av morantel i næringsmiddel som er framstilte 
av dyr som har fått tilført stoffet.

13)  Det bør fastsetjast ein frist på 60 dagar før denne 
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å 
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) TEF L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF) 
nr. 1642/2003 (TEU L 245 av 29.9.2003, s. 4).

å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre 
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF om 
fellesskapsregelverket for veterinærpreparat(2).

14)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, 
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar 
med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

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

Ho skal nyttast frå 60. dagen etter at ho er kunngjord. 
 
 
 

(2) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet endra ved direktiv 2004/28/EF 
(TEU L 136 av 30.4.2004, s. 58).

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

Utferda i Brussel, 25. oktober 2004.

 For Kommisjonen

 Olli REHN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særleg artikkel 3 og 
artikkel 4 tredje leddet, 

med tilvising til fråsegnene frå Det europeiske kontoret for 
lækjemiddelvurdering, slik dei er utarbeidde av Det faste 
utvalet for veterinærpreparat, og

ut frå desse synsmåtane:

Alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i 1) 
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som 
er meinte for næringsmiddelproduksjon, må vurderast i 
samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90.

Natriumsalisylat er ført opp i vedlegg II for artar som 2) 
vert nytta til produksjon av næringsmiddel, bortsett frå 
fisk, og berre til lokal bruk. Oppføringa bør utvidast til 
òg å omfatte inntak gjennom munnen for storfe og svin, 
bortsett frå dyr som produserer mjølk for konsum.

Grenseverdien for restmengder av fenvalerat går ut 1. juli 3) 
2004. Det har vist seg føremålstenleg å gjere det mogleg 
å fullføre vitskaplege granskingar for dette stoffet, og  
 
 
 
 
 

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordninga sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1851/2004 (TEU L 323 av 26.10.2004,  
s. 6).

tidsrommet som dei mellombels grenseverdiane for 
restmengder er gyldige for, bør difor lengjast til 1. juli 
2006.

Forordning (EF) nr. 2377/90 bør difor endrast.4) 

Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne 5) 
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å 
ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til 
å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre 
dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(2).

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, 6) 
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i 
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

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

Ho skal nyttast frå 28. desember 2004.

(2) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/28/
EF (TEU L 136 av 30.4.2004, s. 58).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1875/2004

av 28. oktober 2004

om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 
Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse med omsyn til natriumsalisylat og fenvalerat(*)

2008/EØS/22/54

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 29.10.2004, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 25.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. oktober 2004.

 For Kommisjonen

 Olli REHN

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/2003/EF av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig 
artikkel 31 nr. 1 og 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2003/2003 
kan en gjødsel som tilhører en gjødseltype angitt i 
vedlegg I i nevnte forordning og oppfyller vilkårene 
fastsatt i den, betegnes som «EF-gjødsel».

2) En av fosfatgjødslene i tabell A2 i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 2003/2003 er trippelsuperfosfat (TSP), og et av 
kriteriene for merking av denne er «fosfor uttrykt som 
P2O5 løselig i nøytralt ammoniumsitrat, der minst 93 % 
av det angitte innholdet av P2O5 er vannløselig».

3) Jo høyere vannløselighet en TSP-gjødsel har, jo bedre 
agronomisk virkning har den. Tidligere led de europeiske 
jordsmonntyper vanligvis av fosformangel, og for å 
rette på dette var en høy minste vannløselighet på 93 % 
berettiget.

4) I dag er situasjonen en annen i og med at mange 
jordsmonntyper ikke lenger lider av fosformangel, og 
selv om det fortsatt finnes jordforhold eller avlinger der 
TSP med minst 93 % vannløselighet er ønskelig, vil TSP 
med minst 85 % vannløselighet være like effektivt for 
mange europeiske jordsmonntyper og avlinger.

5) Brukere av TSP bør derfor kunne velge mellom et 
TSP med minst 85 % vannløselighet og et med høyere 
vannløselighet, tilpasset behovene til de lokale jordarter  
 
 
 
 
 

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 av 1.5.2004, s. 1).

og avlinger. Oppføringen av TSP i tabell A2 i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor tilpasses. 

6) Natriumsalt av EDDHSA og dets kondensasjonsprodukter 
(EDDHSA) har, særlig i Spania, Frankrike og Italia, 
vært brukt i 15 år som en organisk kelatdanner for 
mikronæringsstoffer. Erfaringen viser at det er et effektivt 
gjødselmiddel som ikke utgjør noen miljørisiko.

7) Særlig brukes jern kelatert med EDDHSA for å avhjelpe 
jernmangler og motvirke jernklorose. Det er anbefalt 
for et stort antall plantearter, særlig frukttrær som 
sitrusfrukter, aprikos, avokado, plomme og fersken; det 
brukes også på druer, små busker og jordbær.

8) Utryddelsen av jernklorose og dens symptomer sikrer 
grønt bladverk, med god vekst og utvikling av frukten til 
innhøsting.

9) Med hensyn til virkningen på jord og miljø er EDDHSA 
gjenstand for en kjemisk nedbrytingsprosess i jorden 
som går relativt sakte, men som ikke danner nye farlige 
stoffer. Det forårsaker heller ikke noen problemer med 
saliniteten i jorden.

10) EDDHSA bør derfor oppføres i listen over tillatte 
organiske kelatdannere for mikronæringsstoffer i 
vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003.

11) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i forordning 
(EF) nr. 2003/2003 —

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2076/2004

av 3. desember 2004

om første tilpasning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om 
gjødsel (EDDHSA og trippelsuperfosfat)(*)

2008/EØS/22/55

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 359 av 4.12.2004, s. 25 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 26.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 3. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 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 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 1) 
mottok Hellas 22. oktober 1999 en søknad fra Nisso 
Chemical Europe GmbH om oppføring av det aktive 
stoffet acetamiprid i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 
Ved kommisjonsvedtak 2000/390/EF(2) ble det bekreftet 
at dokumentasjonen var «fullstendig» i den forstand at 
den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data 
og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 
91/414/EØF.

Det forente kongerike mottok 11. september 1998 en 2) 
søknad i henhold til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/
EØF fra Bayer plc. (nå Bayer CropScience AG) om 
tiakloprid. Ved kommisjonsvedtak 2000/181/EF(3) ble 
det bekreftet at dokumentasjonen var «fullstendig», dvs. 
at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data 
og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 
91/414/EØF.

Virkningene av disse aktive stoffene på menneskers helse 3) 
og miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 nr. 2 
og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som 
søkerne har foreslått. De rapporterende medlemsstatene 
framla utkast til vurderingsrapport om stoffene for 
Kommisjonen henholdsvis 19. mars 2001 (acetamiprid) 
og 22. november 2000 (tiakloprid).

Utkastene til vurderingsrapporter er behandlet av 4) 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen 
ble avsluttet 29. juni 2004 med Kommisjonens 
sammenfattende rapporter om acetamiprid og tiakloprid.

Ved behandlingen av acetamiprid og tiakloprid ble det 5) 
ikke avdekket noen uavklarte spørsmål eller problemer 
som ville ha krevd samråd med Vitenskapskomiteen for 
planter.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/71/EF (EUT L 127 av 29.4.2004, s. 104).

(2) EFT L 145 av 20.6.2000, s. 36.
(3) EFT L 57 av 2.3.2000, s. 35.

Det framgår av de forskjellige vurderingene at 6) 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder det 
aktuelle aktive stoffet, generelt kan forventes å oppfylle 
kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) 
og nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn 
til de bruksområder som er undersøkt og beskrevet i 
Kommisjonens sammenfattende rapporter. Acetamiprid 
og tiakloprid må derfor oppføres i vedlegg I til nevnte 
direktiv for å sikre at godkjenning av plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder disse aktive stoffene, kan 
gis i samsvar med direktivets bestemmelser i alle 
medlemsstater.

Etter oppføringen av acetamiprid og tiakloprid i vedlegg I 7) 
til direktiv 91/414/EØF bør medlemsstatene få en rimelig 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i direktivet med 
hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
disse stoffene og særlig til å vurdere eksisterende 
midlertidige godkjenninger og for, senest innen utgangen 
av denne fristen, å omgjøre godkjenningene til endelige 
godkjenninger, endre dem eller tilbakekalle dem i samsvar 
med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF.

Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.8) 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 9) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2005 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2005.

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.

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/99/EF

av 1. oktober 2004

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av acetamiprid og tiakloprid  
som aktive stoffer(*)

2008/EØS/22/56

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 6.10.2004, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 27.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningene for hvert 
enkelt plantefarmasøytisk produkt som inneholder acetamiprid 
eller tiakloprid for å sikre at vilkårene for disse aktive 
stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. Om 
nødvendig skal medlemsstatene innen 30. juni 2005 endre eller 
tilbakekalle godkjenningene i samsvar med direktiv 91/414/
EØF.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder acetamiprid eller 
tiakloprid, enten som eneste aktive stoff eller som ett av 
flere aktive stoffer, som alle var oppført i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF per 31. desember 2004, vurdere produktet 
på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene i vedlegg VI 
til direktiv 91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som 
oppfyller kravene i nevnte direktivs vedlegg III. På grunnlag 
av denne vurdering skal de avgjøre om produktet oppfyller 
vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i 
direktiv 91/414/EØF.

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene:

dersom produktet inneholder acetamiprid eller tiakloprid a) 
som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller 
tilbakekalle godkjenningen innen 30. juni 2006, eller

dersom produktet inneholder acetamiprid eller tiakloprid b) 
som ett av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller 
tilbakekalle godkjenningen innen 30. juni 2006 eller 
innen fristen som er fastsatt for en slik endring eller 
tilbakekalling i det eller de respektive direktivene der det 
eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF, avhengig av hvilken dato som kommer sist.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft 1. januar 2005.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. oktober 2004.

  For Kommisjonen

  David BYRNE 

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

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

ut fra følgende betraktninger:

I april 2002 oppførte Kommisjonen 60 hårfargingsmidler 1) 
med referansenummer 1–60 i del 2 av vedlegg III 
til direktiv 76/768/EØF. Ettersom Vitenskapskomiteen 
for kosmetiske produkter og for varer som ikke er 
næringsmidler beregnet på forbrukere (SCCNFP) trengte 
mer informasjon om disse hårfargingsmidlenes sikkerhet 
for å kunne avslutte sin risikovurdering av stoffene, er 
disse hårfargingsmidlene midlertidig tillatt for bruk i 
kosmetiske produkter til og med 30. september 2004.

I desember 2002 fastsatte SCCNFP de grunnleggende 2) 
krav for gjennomføringen av en moderne risikovurdering 
av hårfargingsmidler. Etter samråd med medlemsstatene 
og de berørte parter ble det i desember 2003 besluttet at 
tilleggsopplysningene om disse hårfargingsmidlene som 
oppfyller de nye kravene, bør legges fram for SCCNFP 
senest i juli 2005. Tidsrommet for oppføring av disse 
hårfargingsmidlene i del 2 av vedlegg III til direktiv 
76/768/EØF, må derfor forlenges.

Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.3) 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 4) 
uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/83/EF (EUT L 238 av 25.9.2003, s. 23). 

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I del 2 av vedlegg III til direktiv 76/768/EØF endres datoen 
«30.9.2004» i kolonne g til «31.12.2005» for referansenummer 
1–60.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. oktober 2004 sette i 1. 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som 
viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og dette 
direktiv.

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

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 1. 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. september 2004.

 For Kommisjonen

 Olli REHN

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/87/EF

av 7. september 2004

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

2008/EØS/22/57

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 287 av 8.9.2004, s. 4, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 28.
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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), 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) Ettersom risikovurderingen i samsvar med rådsforordning 
(EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved 
eksisterende stoffer(2) ikke var fullført, ble tidsrommet 
for oppføring av moskusxylen og moskusketon i del 2 av 
vedlegg III til direktiv 76/768/EØF forlenget til og med 
30. september 2004.

2) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø 
avgav 8. januar 2004 en uttalelse om resultatene av 
risikovurderingen av moskusxylen og moskusketon som 
ble utført i samsvar med forordning (EØF) nr. 793/93.

3) Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for 
varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere 
(SCCNFP) har bekreftet at moskusxylen trygt kan brukes 
i kosmetiske produkter, unntatt munnpleieprodukter, med 
en høyeste tillatt konsentrasjon i det ferdige produktet på 
1 % i eksklusive parfymer, 0,4 % i eau de toilette og 0,03 % 
i andre produkter, og at moskusketon trygt kan brukes i 
kosmetiske produkter, unntatt munnpleieprodukter, med 
en høyeste tillatt konsentrasjon i det ferdige produktet på 
1,4 % i eksklusive parfymer, 0,56 % i eau de toilette og 
0,042 % i andre produkter.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/83/EF (EUT L 238 av 25.9.2003, s. 23).

(2) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF)  
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

4) Moskusxylen og moskusketon bør derfor oppføres i del 1 
av vedlegg III til direktiv 76/768/EØF, og de tilsvarende 
angivelser i del 2 av nevnte vedlegg bør strykes.

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

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. oktober 2004 sette i kraft 1. 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som 
viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og dette 
direktiv.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. september 2004.

 For Kommisjonen

 Olli REHN

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/88/EF

av 7. september 2004

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

2008/EØS/22/58

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 287 av 8.9.2004, s. 5, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 28.



24.4.2008 Nr. 22/283EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

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

1. I del 2 utgår oppføringene under referansenummer 61 og 62.

2. I del 1 tilføyes følgende oppføringer som referansenummer 96 og 97:

Referanse-
nummer

Stoff

Restriksjoner
Obligatorisk 

bruksanvisning og 
advarsel på etikettenBruksområde

Høyeste tillatte  
konsentrasjon i det ferdige 

kosmetiske produktet

Andre 
begrensninger 

og krav

a b c d e f

«96 Moskusxylen  
(CAS-nr. 81-15-2)

Alle kosmetiske produkter 
unntatt munnpleieproduk-
ter

a)  1,0 % i eksklusive par-
fymer

b)  0,4 % i eau de toilette
c)  0,03 % i andre produk-

ter

97 Moskusketon 
(CAS-nr. 81-14-1)

Alle kosmetiske produkter 
unntatt munnpleieproduk-
ter

a)  1,4 % i eksklusive par-
fymer

b)  0,56 % i eau de toilette
c)  0,042 % i andre produk-

ter»
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KOMMISJON EN 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), særlig artikkel 4a nr. 1,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Innholdet i vedlegg IX til direktiv 76/768/EØF bør 
fastsettes for å angi hvilke alternative metoder til 
dyreforsøk som er validert av Det europeiske senter 
for validering av alternative metoder (ECVAM) ved 
Det felles forskningssenter, og som ikke er angitt 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(2).

2) Da det ikke alltid er mulig å fullstendig erstatte dyreforsøk 
med en alternativ metode, bør det angis i vedlegg IX 
om den alternative metoden helt eller delvis erstatter 
dyreforsøk.

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

4) Det finnes for tiden ingen alternative metoder som er 
validert av ECVAM, utover de som er angitt i vedlegg V 
til rådsdirektiv 67/548/EØF.

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

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/88/EF (EUT L 287 av 8.9.2004, s. 5).

(2) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/73/EF 
(EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Teksten i vedlegget til dette direktiv tilføyes i vedlegg IX til 
direktiv 76/768/EØF.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 21. september 2004 sette i 1. 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som 
viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og dette 
direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 2. 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 3. 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. september 2004.

 For Kommisjonen

 Olli REHN

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/94/EF

av 15. september 2004

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF med hensyn til vedlegg IX(*)

2008/EØS/22/59

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 17.9.2004, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 28.
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VEDLEGG

Følgende tekst tilføyes i vedlegg IX til direktiv 76/768/EØF:

«VEDLEGG IX

LISTE OVER VALIDERTE ALTERNATIVE METODER TIL DYREFORSØK

I dette vedlegg angis de alternative metoder som er validert av Det europeiske senter for validering av alternative 
metoder (ECVAM) ved Det felles forskningssenter, som oppfyller kravene i dette direktiv, og som ikke er angitt 
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. Da det ikke alltid er mulig å fullstendig erstatte dyreforsøk med en alternativ 
metode, bør det angis i vedlegg IX om den alternative metoden helt eller delvis erstatter dyreforsøk.

Referansenummer Validerte alternative metoder Erstatningens art – helt eller delvis

A B C»
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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 med lems statenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(1), særlig artikkel 4b og 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:

Direktiv 76/768/EØF, som endret ved europaparlaments- 1) 
og rådsdirektiv 2003/15/EF(2), forbyr bruk i 
kosmetiske produkter av stoffer som er klassifisert som 
kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske 
i kategori 1, 2 eller 3 i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 
67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av 
farlige stoffer(3), men tillater bruk av stoffer klassifisert 
i kategori 3 i henhold til direktiv 67/548/EØF dersom 
de har vært vurdert og godkjent av Vitenskapskomiteen 
for kosmetiske produkter og for varer som ikke er 
næringsmidler beregnet på forbrukere; direktiv 76/768/
EØF krever at Kommisjonen vedtar de nødvendige tiltak 
for dette formål.

Enkelte stoffer klassifisert som kreftframkallende, 2) 
mutagene og reproduksjonstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF er ennå ikke oppført 
i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF; de må tas med 
i nevnte vedlegg. Stoffer som er klassifisert som 
kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske 
i kategori 3 i henhold til vedlegg I til direktiv 67/548/
EØF, bør også tas med i vedlegg II til direktiv 76/768/
EØF, med mindre de er vurdert av Vitenskapskomiteen 
for kosmetiske produkter og for varer som ikke er 
næringsmidler beregnet på forbrukere, og vurdert som 
akseptable for bruk i kosmetiske produkter.

Stoffer som er klassifisert som kraftframkallende, 3) 
mutagene og reproduksjonstoksiske i kategori 1 og 2 og 
oppført i vedlegg III del 1 til direktiv 76/768/EØF, bør 
utgå.

(1)  EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/83/EF (EUT L 238 av 25.9.2003, s. 23).

(2)  EUT L 66 av 11.3.2003, s. 26.
(3) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2004/73/EF (EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1).

Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.4) 

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 5) 
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II og vedlegg III del 1 til direktiv 76/768/EØF endres 
i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for 
å sikre at kosmetiske produkter som ikke overholder dette 
direktiv, ikke markedsføres av fellesskapsprodusenter eller 
impor tører etablert i Fellesskapet, etter tre måneder fra 
ikrafttredelsen til de nasjonale bestem mel se ne nevnt i artikkel 
3 nr. 1.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at produktene nevnt i nr. 1 ikke selges eller avhendes til 
sluttforbrukeren, etter seks måneder fra ikrafttredelsen til de 
nasjo nale bestemmelsene nevnt i artikkel 3 nr. 1.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etter komme dette direktiv, senest 
1. oktober 2004. De skal umiddelbart oversende Kommi-
sjonen teksten til disse lovene og forskriftene samt en 
sammenligningstabell mellom disse bestem mel sene og dette 
direktiv.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/93/EF

av 21. september 2004

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF med henblikk på tilpasning av vedlegg II og III til den 
tekniske utvikling(*)

2008/EØS/22/60

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 25.9.2004, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 28.



24.4.2008 Nr. 22/287EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. september 2004.

 For Kommisjonen

 Olli REHN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II skal referansenummer 289 lyde:

 «289. Bly og dets forbindelser.»

2. I vedlegg II tilføyes følgende referansenumre 452 til 1132:

«452. 6-(2-kloretyl)-6-(2-metoksyetoksy)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan (CAS-nr. 37894-46-5)

453. Koboltdiklorid (CAS-nr. 7646-79-9)

454. Koboltsulfat (CAS-nr. 10124-43-3)

455. Nikkelmonoksid (CAS-nr. 1313-99-1)

456. Dinikkeltrioksid (CAS-nr. 1314-06-3)

457. Nikkeldioksid (CAS-nr. 12035-36-8)

458. Trinikkeldisulfid (CAS-nr. 12035-72-2)

459. Tetrakarbonylnikkel (CAS-nr.13463-39-3)

460. Nikkelsulfid (CAS-nr.16812-54-7)

461. Kaliumbromat (CAS-nr. 7758-01-2)

462. Karbonmonoksid (CAS-nr.630-08-0)

463. Buta-1,3-dien (CAS-nr.106-99-0)

464. Isobutan (CAS-nr. 75-28-5), dersom den inneholder ≥ 0,1 vektprosent butadien

465. Butan (CAS-nr. 106-97-8), dersom den inneholder ≥ 0,1 vektprosent butadien

466. Gasser (petroleum), C3-4 (CAS-nr. 68131-75-9), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

467. Restgass (petroleum), katalytisk krakket destillat og katalytisk krakket nafta fraksjoneringsabsorber (CAS-
nr. 68307-98-2), dersom den inne holder > 0,1 vektprosent butadien

468. Restgass (petroleum), katalytisk polymerisert nafta fraksjone rings sta bi li sa tor (CAS-nr. 68307-99-3), 
dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

469. Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta fraksjoneringsstabilisator, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 
68308-00-9), dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

470. Restgass (petroleum), krakket destillat hydrogenbehandler stripper (CAS-nr. 68308-01-0), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

471. Restgass (petroleum), gassolje katalytisk krakking absorber (CAS-nr. 68308-03-2), dersom den inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

472. Restgass (petroleum), gassgjenvinningsanlegg (CAS-nr. 68308-04-3), dersom den inneholder > 0,1 
vektprosent butadien
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473. Restgass (petroleum), gassgjenvinningsanlegg etantårn (CAS-nr. 68308-05-4), dersom den inneholder > 
0,1 vektprosent butadien

474. Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet av destillat og hydrogen av svov let nafta fraksjonering, syrefri 
(CAS-nr. 68303-06-5), dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

475. Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet vakuumgassolje stripper, hydrogensulfidfri (CAS-nr. 68308-07-6), 
dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

476. Restgass (petroleum), isomerisert nafta fraksjoneringsstabilisator (CAS-nr. 68308-08-7), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

477. Restgass (petroleum), lett direktedestillert nafta stabilisator, hydro gen sul fid fri (CAS-nr. 68308-09-8), 
dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

478. Restgass (petroleum), direktedestillert hydrogenavsvovlet, hydro gen sul fid fri (CAS-nr. 68308-10-1), 
dersom den inneholder > 0,1 vektprosent buta dien

479. Restgass (petroleum), propan-propylen-alkyleringsråstoff forbe hand lings etantårn (CAS-nr. 68308-11-2), 
dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

480. Restgass (petroleum), vakuumgassolje hydrogenavsvovlet, hydro gen sul fid fri (CAS-nr. 68308-12-3), 
dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

481. Gasser (petroleum), katalytisk krakkede toppfraksjoner (CAS-nr. 68409-99-4), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

482. Alkaner, C1-2 (CAS-nr. 68475-57-0), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

483. Alkaner, C2-3 (CAS-nr. 68475-58-1), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

484. Alkaner, C3-4 (CAS-nr. 68475-59-2), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

485. Alkaner, C4-5 (CAS-nr. 68475-60-5), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

486. Brenngasser (CAS-nr.68476-26-6), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

487. Brenngasser, råoljedestillater (CAS-nr. 68476-29-9), dersom de inne holder > 0,1 vekt pro sent butadien

488. Hydrokarboner, C3-4 (CAS-nr. 68476-40-4), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

489. Hydrokarboner, C4-5 (CAS-nr. 68476-42-6), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

490. Hydrokarboner, C2-4, C3-rike (CAS-nr. 68476-49-3), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

491. Petroleumsgasser, kondenserte (CAS-nr. 68476-85-7), dersom de inne holder > 0,1 vekt pro sent butadien

492. Petroleumsgasser, kondenserte, avsvovlede (CAS-nr. 68476-42-6), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent 
butadien

493. Gasser (petroleum), C3-4, isobutanrike (CAS-nr. 68477-33-8), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent 
butadien

494. Destillater (petroleum), C3-6, piperylenrike (CAS-nr. 68477-35-0), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent 
butadien

495. Gasser (petroleum), aminsystemråstoff (CAS-nr. 68477-65-6), dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent 
butadien
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496. Gasser (petroleum), benzenenhet hydrogenavsvovler av- (CAS-nr. 68477-66-7), dersom de inneholder > 
0,1 vekt pro sent butadien

497. Gasser (petroleum), benzenenhet resirkulering, hydrogenrike (CAS-nr. 68477-67-8), dersom de inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

498. Gasser (petroleum), blandingsolje, hydrogen- og nitrogenrike (CAS-nr. 68477-68-9), dersom de inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

499. Gasser (petroleum), butan splitter toppfraksjoner (CAS-nr. 68477-69-0), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

500. Gasser (petroleum), C2-3 (CAS-nr. 68477-70-3), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

501. Gasser (petroleum), katalytisk krakket gassolje propantårn bunnfraksjoner, C4-rike syrefrie (CAS-nr. 
68477-71-4), dersom de inneholder > 0,1 vekt prosent butadien

502. Gasser (petroleum), katalytisk krakket nafta butantårn bunnfraksjoner, C3-5-rike (CAS-nr. 68477-72-5), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

503. Gasser (petroleum), katalytisk krakket nafta propantårn toppfraksjon,C3-rike syrefrie (CAS-nr. 68477-73-6), 
dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

504. Gasser (petroleum), katalytisk krakking (CAS-nr. 68477-74-7), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

505. Gasser (petroleum), katalytisk krakking, C1-5-rike (CAS-nr. 68477-75-8), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

506. Gasser (petroleum), katalytisk polymerisert nafta stabilisator topp frak sjon,C2-4-rike (CAS-nr. 68477-76-9), 
dersom de inneholder > 0,1 vekt pro sent butadien

507. Gasser (petroleum), katalytisk reformert nafta stripper toppfraksjoner (CAS-nr. 68477-77-0), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

508. Gasser (petroleum), katalytisk reformering, C1-4-rike (CAS-nr. 68477-79-2), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

509. Gasser (petroleum), C6-8, katalytisk reformer resirkulering (CAS-nr. 68477-80-5), dersom de inneholder > 
0,1 vektprosent butadien

510. Gasser (petroleum), C6-8, katalytisk reformer (CAS-nr. 68477-81-6), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

511. Gasser (petroleum), C6-8, katalytisk reformer resirkulering, hydrogenrike (CAS-nr. 68477-82-7), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

512. Gasser (petroleum), C3-5-olefinisk-parafinisk alkyleringsføde (CAS-nr. 68477-83-8), dersom de inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

513. Gasser (petroleum), C2-returstrøm (CAS-nr. 68477-84-9), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

514. Gasser (petroleum), C4-rike (CAS-nr. 68477-85-0), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

515. Gasser (petroleum), etantårn toppfraksjoner (CAS-nr. 68477-86-1), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

516. Gasser (petroleum), isobutantårn toppfraksjoner (CAS-nr. 68477-87-2), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

517. Gasser (petroleum), tørre propantårn, propenrike (CAS-nr. 68477-90-7), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

518. Gasser (petroleum), propantårn toppfraksjoner (CAS-nr. 68477-91-8), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien
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519. Gasser (petroleum), tørre sure, gasskonsentreringsenhet av- (CAS-nr. 68477-92-9), dersom de inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

520. Gasser (petroleum), gasskonsentreringsreabsorber, destillasjon (CAS-nr. 68477-93-0), dersom de inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

521. Gasser (petroleum), gassgjenutvinningsanlegg propantårn toppfraksjoner (CAS-nr. 68477-94-1), dersom 
de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

522. Gasser (petroleum), Girbatol-enhet råstoff (CAS-nr. 68477-95-2), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

523. Gasser (petroleum), hydrogernabsorber av- (CAS-nr. 68477-96-3), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

524. Gasser (petroleum), hydrogenrike (CAS-nr. 68477-97-4), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

525. Gasser (petroleum), hydrogenbehandler blandingsolje resirkulering, hydrogen- og nitrogenrike (CAS-nr. 
68477-98-5), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

526. Gasser (petroleum), isomerisert nafta fraksjonering, C4-rike, hydrogensul fidfrie (CAS-nr. 68477-99-6), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

527. Gasser (petroleum), resirkulering, hydrogenrike (CAS-nr. 68478-00-2), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

528. Tilsettingsgasser (petroleum), reformer, hydrogenrike (CAS-nr. 68478-01-3), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

529. Gasser (petroleum), reformeringshydrogenbehandler (CAS-nr. 68478-02-4), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

530. Gasser (petroleum), reformeringshydrogenbehandler, hydrogen- og metanrike (CAS-nr. 68478-03-5), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

531. Tilsettingsgasser (petroleum), reformeringshydrogenbehandler, hydrogen rike (CAS-nr. 68478-04-6), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

532. Gasser (petroleum), termisk krakking destillasjon (CAS-nr. 68478-05-7), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

533. Restgass (petroleum), katalytisk krakket klaret olje og termisk krakket vakuumrest 
fraksjoneringsreflukstrommel (CAS-nr. 68478-21-7), dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien 

534. Restgass (petroleum), katalytisk krakket nafta stabiliseringsabsorber (CAS-nr. 68478-22-8), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

535. Restgass (petroleum), katalytisk krakker, katalytisk reformer og hydro genavsvovler kombinert 
fraksjoneringskolonne (CAS-nr. 68478-24-0), dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

536. Restgass (petroleum), katalytisk krakker refraksjoneringsabsorber (CAS-nr. 68478-25-1), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

537. Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta fraksjoneringsstabilisator (CAS-nr. 68478-26-2), dersom 
den inneholder > 0,1 vektprosent butadien 

538. Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta separator (CAS-nr. 68478-27-3), dersom den inneholder > 
0,1 vektprosent butadien

539. Restgass (petroleum), katalytisk reformert nafta stabilisator (CAS-nr. 68478-28-4), dersom den inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien
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540. Restgass (petroleum), krakket destillat hydrogenbehandlingsseparator (CAS-nr. 68478-29-5), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

541. Restgass (petroleum), hydrogenavsvovlet direktedestillert nafta separator (CAS-nr. 68478-30-8), dersom 
den inneholder > 0,1 vektprosent butadien 

542. Restgass (petroleum), saturatgassanlegg blandet strøm, C4-rik (CAS-nr. 68478-32-0), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

543. Restgass (petroleum), saturatgassgjenvinningsanlegg, C1-2-rik (CAS-nr. 68478-33-1), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

544. Restgass (petroleum), vakuumrester termisk krakker (CAS-nr. 68478-34-2), dersom den inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

545. Hydrokarboner, C3-4-rike, petroleumsdestillat (CAS-nr. 68512-91-4), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

546. Gasser (petroleum), katalytisk reformert direktedestillert nafta stabilisator toppfraksjoner (CAS-nr. 
68513-14-4), dersom de inneholder > 0,1 vekt prosent butadien

547. Gasser (petroleum), direktedestillert nafta med stort kokeområde, hek san tårn av- (CAS-nr. 68513-15-5), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

548. Gasser (petroleum), hydrokrakking propantårn av-, hydrokarbonrike (CAS-nr. 68513-16-6), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

549. Gasser (petroleum), lett direktedestillert nafta stabilisator (CAS-nr. 68513-17-7), dersom de inneholder > 
0,1 vektprosent butadien

550. Gasser (petroleum), reformerutløp høyttrykks-ekspansjonskammer av- (CAS-nr. 68513-18-8), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

551. Gasser (petroleum), reformerutløp lavtrykks-ekspansjonskammer av- (CAS-nr. 68513-19-9), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

552. Reststoffer (petroleum), alkyleringssplitter, C4-rike (CAS-nr. 68513-66-6), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

553. Hydrokarboner, C1-4 (CAS-nr. 68514-31-8), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

554. Hydrokarboner, C1-4, avsvovlede (CAS-nr. 68514-36-3), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

555. Gasser (petroleum), oljeraffinerigass destillasjon av- (CAS-nr. 68527-15-1), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

556. Hydrokarboner, C1-3 (CAS-nr. 68527-16-2), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

557. Hydrokarboner, C1-4, butantårnfraksjon (CAS-nr. 68527-19-5), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

558. Gasser (petroleum), benzenenhet hydrogenbehandler pentantårn topp fraksjoner (CAS-nr. 68602-82-4), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

559. Gasser (petroleum), C1-5, våte (CAS-nr. 68602-83-5), dersom de inne holder > 0,1 vektprosent butadien
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560 Gasser (petroleum), sekundær absorber av-, fluidiserte katalytisk krakker toppfraksjoner fraksjoneringstårn 
(CAS-nr. 68602-84-6), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

561. Hydrokarboner, C2-4, (CAS-nr. 68606-25-7), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

562. Hydrokarboner, C3, (CAS-nr. 68606-26-8), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

563. Gasser (petroleum), alkyleringsråstoff (CAS-nr. 68606-27-9), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

564. Gasser (petroleum), propantårn bunnfraksjoner fraksjoneringsav- (CAS-nr. 68606-34-8), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

565. Petroleumsprodukter, raffinerigasser (CAS-nr. 68607-11-4), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

566. Gasser (petroleum), hydrokrakking lavtrykksseparator (CAS-nr. 68783-06-2), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

567. Gasser (petroleum), raffineriblanding (CAS-nr. 68783-07-3), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

568. Gasser (petroleum), katalytisk krakking (CAS-nr. 68783-64-2), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

569. Gasser (petroleum), C2-4, avsvovlede (CAS-nr. 68783-65-3), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

570. Gasser (petroleum), raffineri (CAS-nr. 68814-67-5), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

571. Gasser (petroleum), platinareformer produkter separator (CAS-nr. 68814-90-4), dersom de inneholder > 
0,1 vektprosent butadien

572. Gasser (petroleum), hydrogenbehandlet sur kerosin pentantårn stabilisator av- (CAS-nr. 68911-58-0), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

573. Gasser (petroleum), hydrogenbehandlet sur kerosin ekspansjonskammer (CAS-nr. 68911-59-1), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

574. Gasser (petroleum), råoljefraksjoneringsav- (CAS-nr. 68918-99-0), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

575. Gasser (petroleum), heksantårn av- (CAS-nr. 68919-00-6), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

576. Gasser (petroleum), destillat unifiner avsvovlingsstripper av- (CAS-nr. 68919-01-7), dersom de inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

577. Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk krakker fraksjonering av- (CAS-nr. 68919-02-8), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

578. Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk krakker skrubbing, sekundære absorber av- (CAS-nr. 68919-03-9), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

579. Gasser (petroleum), tungt destillat hydrogenbehandler avsvovlingsstripper av- (CAS-nr. 68919-04-0), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

580. Gasser (petroleum), lett direktedestillert bensin fraksjoneringsstabilisator av- (CAS-nr. 68919-05-1), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

581. Gasser (petroleum), nafta unifiner avsvovlingsstripper av- (CAS-nr. 68919-06-2), dersom de inneholder > 
0,1 vektprosent butadien

582. Gasser (petroleum), platinareformer stabilisator, fraksjonering av lette produkter (CAS-nr. 68919-07-3), 
dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien
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583. Restgasser fra fordestillasjon (petroleum), destillasjon av råolje (CAS-nr. 68919-08-4), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

584. Gasser (petroleum), direktedestillert nafta katalytisk reformeringsav- (CAS-nr. 68919-09-5), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

585. Gasser (petroleum), direktedestillert stabilisator av- (CAS-nr. 68919-10-8), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

586. Gasser (petroleum), tjærestripper av- (CAS-nr. 68919-11-9), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

587. Gasser (petroleum), unifiner stripper av- (CAS-nr. 68919-12-0), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

588. Gasser (petroleum), fluidiserte katalytisk krakker splittertoppfraksjoner (CAS-nr. 68919-20-0), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

589. Gasser (petroleum), katalytisk krakket nafta butantårn (CAS-nr. 68952-76-1), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

590. Restgass (petroleum), katalytisk krakket destillat og nafta stabilisator (CAS-nr. 68952-77-2), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

591. Restgass (petroleum), katalytisk hydrogenavsvovlet nafta separator (CAS-nr. 68952-79-4), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

592. Restgass (petroleum), direktedestillert nafta hydrogenavsvovler (CAS-nr. 68952-80-7), dersom den 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

593. Restgass (petroleum), termisk krakket destillat, gassolje og nafta absorber (CAS-nr. 68952-81-8), dersom 
den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

594. Restgass (petroleum), termisk krakket hydrokarbon frak sjo ne r ings sta bi li sa tor, petroleumsforkoksing 
(CAS-nr. 68952-82-9), dersom den inneholder > 0,1 vektprosent butadien

595. Gasser (petroleum), lette, dampkrakkede, butadienkonsentrat (CAS-nr. 68955-28-2), dersom de inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

596. Gasser (petroleum), svampabsorber av-, fluidiserte katalytisk krakker og gassoljeavsvovler 
toppfraksjonsfraksjonering (CAS-nr. 68955-33-9), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

597. Gasser (petroleum), direktedestillert nafta katalytisk reformer stabilisator toppfraksjon (CAS-nr. 
68955-34-0), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

598. Gasser (petroleum), råoljedestillasjon og katalytisk krakking (CAS-nr. 68955-88-8), dersom de inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

599. Hydrokarboner, C4 (CAS-nr. 87741-01-3), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

600. Alkaner, C1-4, C3-rike (CAS-nr. 90622-55-2), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

601. Gasser (petroleum), gassolje dietanolaminskrubber av- (CAS-nr. 92045-15-3), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

602. Gasser (petroleum), gassolje hydrogenavsvovling utløps- (CAS-nr. 92045-16-4), dersom de inneholder > 
0,1 vektprosent butadien

603. Gasser (petroleum), gassolje hydrogenavsvovling utspyling (CAS-nr. 92045-17-5), dersom de inneholder 
> 0,1 vektprosent butadien

604. Gasser (petroleum), hydrogenatorutløp ekspansjonskammer av- (CAS-nr. 92045-18-6), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien
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605. Gasser (petroleum), nafta dampkrakking høytrykksrest- (CAS-nr. 92045-19-7), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

606. Gasser (petroleum), viskositetsredusering av reststoffer (visbryting) (CAS-nr. 92045-20-0), dersom de 
inneholder > 0,1 vektprosent butadien

607. Gasser (petroleum), dampkrakker, C3-rike (CAS-nr. 92045-22-2), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

608. Hydrokarboner, C4, dampkrakkerdestillat (CAS-nr. 92045-23-3), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent 
butadien

609. Petroleumsgasser, kondenserte, avsvovlede, C4-fraksjon (CAS-nr. 92045-80-2), dersom de inneholder > 
0,1 vektprosent butadien

610. Hydrokarboner, C4, 1-3-butadien- og isobutenfrie (CAS-nr. 95465-89-7), dersom de inneholder > 0,1 
vektprosent butadien

611. Raffinater (petroleum), dampkrakket C4-fraksjon, kobber ammo ni um ace tat-ekstraksjon, C3- og C5-umettede, 
butadienfrie (CAS-nr. 97722-19-5), dersom de inneholder > 0,1 vektprosent butadien

612. Benzo(d,e,f)krysen (=benzo(a)pyren) (CAS-nr. 50-32-8)

613. Bek, stenkulltjære petroleum (CAS-nr. 68187-57-5), dersom den inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)
pyren

614. Destillater (kull-petroleum), kondenserte aromat- (CAS-nr. 68188-48-7), dersom de inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

615. Destillater (stenkulltjære), øvre, fluorenfri (CAS-nr. 84989-10-6), dersom de inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

616. Destillater (stenkulltjære), øvre, fluorenrike (CAS-nr. 84989-11-7), dersom de inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

617. Kreosotolje, acenaftenfraksjon, acenaftenfri (CAS-nr. 90640-85-0), dersom den inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

618. Bek, stenkulltjære, lavtemperatur (CAS-nr. 90669-57-1), dersom den inneholder > 0,005 vektprosent 
benzo(a)pyren

619. Bek, stenkulltjære, lavtemperatur, varmebehandlet (CAS-nr. 90669-58-2), dersom den inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

620. Bek, stenkulltjære, lavtemperatur, oksidert (CAS-nr. 90640-59-3), dersom den inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

621. Ekstraktrester (kull), brun (CAS-nr. 91697-23-3), dersom de inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)
pyren

622. Parafinvokser (kull), brunkullhøytemperaturtjære (CAS-nr. 92045-71-1), dersom den inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

623. Parafinvokser (kull), brunkullhøytemperaturtjære, hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92045-72-2), dersom den 
inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)pyren

624. Avfallsstoffer, faste, stenkulltjærebek forkoksing (CAS-nr. 92062-34-5), dersom den inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

625. Bek, stenkulltjære, høytemperatur, sekundær (CAS-nr. 94144-13-3), dersom den inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

626. Rester (kull), flytende løsemiddelekstraksjon (CAS-nr. 94144-46-2), dersom de inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren
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627. Kullvæsker, flytende løsemiddelekstraksjonsløsning (CAS-nr. 94144-47-3), dersom de inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

628. Kullvæsker, flytende løsemiddelekstraksjon (CAS-nr. 94144-48-4), dersom de inneholder > 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren

629. Parafinvokser (kull), brunkull høytemperaturtjære, karbonbehandlet (CAS-nr. 97926-76-6), dersom de 
inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)pyren

630. Parafinvokser (kull), brunkull høytemperaturtjære, leirebehandlet (CAS-nr. 97926-77-7), dersom de 
inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)pyren

631. Parafinvokser (kull), brunkull høytemperaturtjære, kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97926-78-8), dersom de 
inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)pyren

632. Absorpsjonsoljer, bisykloaromatisk og heterosyklisk hydrokarbonfraksjon (CAS-nr. 101316-45-4), dersom 
de inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)pyren

633. Aromatiske hydrokarboner, C20-28, polysykliske, fra pyrolyse av blandet stenkulltjærebek, polyetylen og 
polypropylen (CAS-nr. 101794-74-5), dersom de inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)pyren

634. Aromatiske hydrokarboner, C20-28, polysykliske, fra pyrolyse av blandet stenkulltjærebek og polystyren 
(CAS-nr. 101794-75-6), dersom de inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)pyren

635. Aromatiske hydrokarboner, C20-28, polysykliske, fra pyrolyse av blandet stenkulltjærebek og polystyren 
(CAS-nr. 101794-76-7), dersom de inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)pyren

636. Bek, stenkulltjære, høytemperatur, varmebehandlet (CAS-nr. 121575-60-8), dersom den inneholder > 
0,005 vektprosent benzo(a)pyren

637. Dibenz[a,h]antracen (CAS-nr. 53-70-3)

638. Benzo(a)antracen (CAS-nr. 56-55-3)

639. Benzo(e)pyren (CAS-nr. 192-97-2)

640. Benzo[j]fluoranten (CAS-nr. 205-82-3)

641. Benzo[e]acefenantrylen (CAS-nr. 205-99-2)

642. Benzo[k]fluoranten (CAS-nr. 207-08-9)

643. Krysen (CAS-nr. 218-01-9)

644. 2-brompropan (CAS-nr. 75-26-3)

645. Trikloretylen (CAS-nr. 79-01-6)

646. 1,2-dribrom-3-klorpropan (CAS-nr. 96-12-8)

647. 2,3-dibrompropan-1-ol (CAS-nr. 96-13-9)

648. 1,3-diklorpropan-2-ol (CAS-nr. 96-23-1)

649. α,α,α-triklortoluen (CAS-nr. 98-07-7)

650. α-klortoluen (CAS-nr. 100-44-7)

651. 1,2-dibrometan (CAS-nr. 106-93-4)

652. Heksaklorbenzen (CAS-nr. 118-74-1)

653. Brometylen (CAS-nr. 593-60-2)
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654. 1,2-diklorbut-2-en (CAS-nr. 764-41-0)

655. Metyloksiran (CAS-nr. 75-56-9)

656. (Epoksyetyl)benzen (CAS-nr. 96-09-3)

657. 1-klor-2,3-epoksypropan (CAS-nr. 106-89-8)

658. R-1-klor-2,3-epoksypropan (CAS-nr. 51594-55-9)

659. 1,2-epoksy-3-fenoksypropan (CAS-nr. 122-60-1)

660. 2,3-epoksypropan-1-ol (CAS-nr. 556-52-5)

661. R-2,3-epoksy-1-propanol (CAS-nr. 57044-25-4)

662. 2,2’-bioksiran (CAS-nr. 1464-53-5)

663. (2RS, 3RS)-3-(2-klorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl) me tyl] oksiran (CAS-nr. 106325-08-0)

664. Klormetylmetyleter (CAS-nr. 107-30-2)

665. 2-metoksyetanol (CAS-nr. 109-86-4)

666. 2-etoksyetanol (CAS-nr. 110-80-5)

667. Diklormetyleter (CAS-nr. 542-88-1)

668. 2-metoksypropanol (CAS-nr. 1589-47-5)

669. 3-propanolid (CAS-nr. 57-57-8)

670. Dimetylkarbamylklorid (CAS-nr. 79-44-7)

671. Uretan (CAS-nr. 51-79-6)

672. 2-metoksyetylacetat (CAS-nr. 110-49-6)

673. 2-etoksyetylacetat (CAS-nr. 111-15-9)

674. Metoksyeddiksyre (CAS-nr. 625-45-6)

675. Dibutylftalat (CAS-nr. 84-74-2)

676. bis(2-metoksyetyl)eter (CAS-nr. 111-96-6)

677. bis(2-etylheksyl)ftalat (CAS-nr. 117-81-7)

678. bis(2-metoksyetyl)ftalat (CAS-nr. 117-82-8)

679. 2-metoksypropylacetat (CAS-nr. 70657-70-4)

680. 2-etylheksyl-[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl) -4-hydroksyfenyl] metyl]tio] ace tat (CAS-nr. 80387-97-9)

681. Akrylamid, med mindre annet er fastsatt annensteds i dette direktiv (CAS-nr. 79-06-1)

682. Akrylnitril (CAS-nr. 107-13-1)

683. 2-nitropropan (CAS-nr. 79-46-9)

684. Dinoseb (CAS-nr. 88-85-7), dets salter og estere, unttatt dem som er angitt andre steder på denne listen

685. 2-nitroanisol (CAS-nr. 91-23-6)
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686. 4-nitrobifenyl (CAS-nr. 92-93-3)

687. 2,4-dinitrotoluen (CAS-nr. 121-14-2)

688. Binapakryl (CAS-nr. 485-31-4)

689. 2-nitronaftalen (CAS-nr. 581-89-5)

690. 2,3-dinitrotoluen (CAS-nr. 602-01-7)

691. 5-nitroacenaftalen (CAS-nr. 602-87-9)

692. 2,6-dinitrotoluen (CAS-nr. 606-20-2)

693. 3,4-dinitrotoluen (CAS-nr. 610-39-9)

694. 3,5-dinitrotoluen (CAS-nr. 618-85-9)

695. 2,5-dinitrotoluen (CAS-nr. 619-15-8)

696. Dinoterb (CAS-nr. 1420-07-1), dets salter og estere

697. Nitrofen (CAS-nr. 1836-75-5)

698. Dinitrotoluen (CAS-nr. 25321-14-6)

699. Diazometan (CAS-nr. 344-88-3)

700. 1,4,5,8-tetraaminoantrakinon (Disperse Blue 1) (CAS-nr. 2475-45-8)

701. Dimetylnitrosoamin (CAS-nr. 62-75-9)

702. 1-metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin (CAS-nr. 70-25-7)

703. N-nitroso-N,N-dipropylamin (CAS-nr. 621-64-7)

704. 2,2’-(nitrosoimino)bisetanol (CAS-nr. 1116-54-7)

705. 4,4’-metylendianilin (CAS-nr. 101-77-9)

706. 4,4’-(4-iminosykloheksa-2,5-dienylidenmetylen)dianilinhydroklorid (CAS-nr. 569-61-9)

707. 4,4’-metylendi-o-toluidin (CAS-nr. 838-88-0)

708. o-anisidin (CAS-nr.90-04-0)

709. 3,3’-dimetoksybenzidin (CAS-nr. 119-90-4)

710. Salter av o-dianisidin 

711. o-dianisidinbaserte azofargestoffer

712. 3,3’-diklorbenzidin (CAS-nr. 91-94-1)

713. Benzidindihydroklorid (CAS-nr. 531-85-1)

714. [[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diammoniumsulfat (CAS-nr. 531-86-2)

715. 3,3’-diklorbenzidindihydroklorid (CAS-nr. 612-83-9)

716. Benzidinsulfat (CAS-nr. 21136-70-9)

717. Benzidinacetat (CAS-nr. 36341-27-2)

718. 3,3’-diklorbenzidindihydrogenbi(sulfat) (CAS-nr. 64969-34-2)
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719. 3,3’-diklorbenzidinsulfat (CAS-nr. 74332-73-3)

720. Benzidinbaserte azofargestoffer

721. 4,4’-bi-o-toluidin (CAS-nr. 119-93-7)

722. 4,4’-bi-o-toluidindihydroklorid (CAS-nr- 612-82-8)

723. [3,3’-dimetyl[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diammoniumbis(hydrogensulfat) (CAS-nr. 64969-36-4)

724. 4,4’-bi-o-toluidinsulfat (CAS-nr. 74753-18-7)

725. o-toluidinbaserte fargestoffer

726. Bifenyl-4-ylamin (CAS-nr. 92-67-1) og dets salter

727. Azobenzen (CAS-nr. 103-33-3)

728. (Metyl-ONN-azoksy)metylacetat (CAS-nr. 592-62-1)

729. Sykloheksimid (CAS-nr. 66-81-9)

730. 2-metylaziridin (CAS-nr. 75-55-8)

731. Imidazolidin-2-tion (CAS-nr. 96-45-7)

732. Furan (CAS-nr. 110-00-9)

733. Aziridin (CAS-nr. 151-56-4)

734. Captafol (CAS-nr. 2425-06-1)

735. Karbadoks (CAS-nr. 6804-07-5)

736. Flumioaksazin (CAS-nr. 103361-09-7)

737. Tridemorf (CAS-nr. 24602-86-6)

738. Vinklozolin (CAS-nr. 50471-44-8)

739. Fluazifop-butyl (CAS-nr. 69806-50-4)

740. Flusilazol (CAS-nr. 85509-19-9)

741. 1,3,5-tris(oksiranylmetyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (CAS-nr. 2451-62-9)

742. Tioacetamid (CAS-nr. 62-55-5)

743. N,N-dimetylformamid (CAS-nr. 68-12-2)

744. Formamid (CAS-nr. 75-12-7)

745. N-metylacetamid (CAS-nr. 79-16-3)

746. N-metylformamid (CAS-nr. 123-39-7)

747. N,N-dimetylacetamid (CAS-nr. 127-19-5)

748. Heksametylfosfortriamid (CAS-nr. 680-31-9)

749. Dietylsulfat (CAS-nr. 64-67-5)

750. Dimetylsulfat (CAS-nr. 77-78-1)

751. 1,3-propansulton (CAS-nr. 1120-71-4)

752. Dimetylsulfamoylklorid (CAS-nr. 13360-57-1)

753. Sulfallat (CAS-nr. 95-06-7)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/300 24.4.2008

754. En blanding av 4-[[bis-(4-fluorfenyl)metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-triazol og 1-[[bis-(4-fluorfenyl)metylsilyl]
metyl]-1H-1,2,4-triazol (EF-nr. 403-250-2)

755. (+/-)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-yloksy)fenyloksy] propanonat (CAS- 
nr. 119738-06-6)

756. 6-hydroksy-1-(3-isopropoksypropyl)-4-metyl-2-okso-5-[4-(fenylazo) fenylazo]-1,2-dihydro- 
3-pyridinkarbonitril (CAS-nr. 85136-74-9)

757. (6-(4-hydroksy-3-(2-metoksyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino- 
1-metyletyl)ammonium]-format (CAS-nr. 108225-03-2)

758. Trinatrium-[4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonato- 
2-naftylazo)-bifenyl-1,3’,3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’]kobber(II) (EF-nr. 413-590-3)

759. En blanding av N-[3-hydroksy-2-(2-metylakryloylaminometoksy)-propok sy metyl]-2-metylakrylamid 
og N-[2,3-bis-(2-metylakryloylamino metoksy) propoksymetyl]-2-metylakrylamid og metakrylamid og 
2-metyl-N-(2-metylakryloylaminometoksymetyl)-akrylamid og N-(2,3-dihydroksy propoksymetyl)-2-
metylakrylamid (EF-nr. 412-790-8)

760. 1,3,5-tris-[(2S og 2R)-2,3-epoksypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (CAS-nr. 59653-74-6) 

761. Erionitt (CAS-nr.12510-42-8)

762. Asbest (CAS-nr. 12001-28-4)

763. Petroleum (CAS-nr. 8002-05-9)

764. Destillater (petroleum), tunge hydrokrakkede (CAS-nr. 64741-76-0), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetylsulfoksidekstrakt

765. Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge parafiniske (CAS-nr. 64741-88-4), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulfok sid ekstrakt

766. Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte lette parafiniske (CAS-nr. 64741-89-5), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt 

767. Restoljer (petroleum), løsemiddelavasfalterte (CAS-nr. 64741-95-3), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetylsulfoksidekstrakt

768. Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte tunge nafteniske (CAS-nr. 64741-96-4), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

769. Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte lette nafteniske (CAS-nr. 64741-97-5), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

770. Restoljer (petroleum), løsemiddelraffinerte (CAS-nr. 64742-01-4), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetylsulfoksidekstrakt

771. Destillater (petroleum), leirebehandlede tunge parafiniske (CAS-nr. 64742-36-5), dersom de inneholder > 
3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

772. Destillater (petroleum), leirebehandlede lette parafiniske (CAS-nr. 64742-37-6), dersom de inneholder > 3 
vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

773. Destillater (petroleum), leirebehandlede (CAS-nr. 64742-41-2), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetylsulfoksid ekstrakt

774. Destillater (petroleum), leirebehandlede tunge nafteniske (CAS-nr. 64742-44-5), dersom de inneholder > 3 
vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

775. Destillater (petroleum), leirebehandlede lette nafteniske (CAS-nr. 64742-45-6), dersom de inneholder > 3 
vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

776. Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske (CAS-nr. 64742-52-5), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

777. Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette nafteniske (CAS-nr. 64742-53-6), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt
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778. Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafiniske (CAS-nr. 64742-54-7), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

779. Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske (CAS-nr. 64742-55-8), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

780. Destillater (petroleum), solventavvoksede lette parafiniske (CAS-nr. 64742-56-9), dersom de inneholder > 
3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

781. Restoljer (petroleum), hydrogenbehandlede (CAS-nr. 64742-57-0), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetylsulfoksid ekstrakt

782. Restoljer (petroleum), løsemiddelavvoksede (CAS-nr. 64742-62-7), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetylsulfoksid ekstrakt

783. Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge nafteniske (CAS-nr. 64742-63-8), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

784. Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede lette nafteniske (CAS-nr. 64742-64-9), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

785. Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafinske (CAS-nr. 64742-65-0), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

786. Bunnolje (petroleum) (CAS-nr. 64742-67-2), dersom den inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid-
ekstrakt

787. Nafteniske oljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge (CAS-nr. 64742-68-3), dersom de inneholder > 3 
vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

788. Nafteniske oljer (petroleum), katalytisk avvoksede lette (CAS-nr. 64742-69-4), dersom de inneholder > 3 
vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

789. Parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede tunge (CAS-nr. 64742-70-7), dersom de inneholder > 3 
vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

790. Parafinoljer (petroleum), katalytisk avvoksede lette (CAS-nr. 64742-71-8), dersom de inneholder > 3 
vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

791. Nafteniske oljer (petroleum), komplekse avvoksede tunge (CAS-nr. 64742-75-2), dersom de inneholder > 
3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

792. Nafteniske oljer (petroleum), komplekse avvoksede lette (CAS-nr. 64742-76-3), dersom de inneholder > 3 
vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

793. Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt naftenisk destillat, aromatisk konsentrat (CAS-nr. 68783-00-6), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

794. Løsemiddelekstrakter (petroleum), løsemiddelraffinert tungt parafin des til lat (CAS-nr. 68783-04-0), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

795. Ekstrakter (petroleum), tunge parafindestillater, løsemiddelavasfalterte (CAS-nr. 68814-89-1), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

796. Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytraloljebaserte, høy viskositet (CAS-nr. 
72623-85-9), dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

797. Smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytraloljebaserte (CAS-nr. 72623-86-0), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

798. Smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytraloljebaserte (CAS-nr. 72623-87-1), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

799. Smøreoljer (CAS-nr. 74869-22-0), dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

800. Destillater (petroleum), komplekse avvoksede tunge parafiniske (CAS-nr. 90640-91-8), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt 

801. Destillater (petroleum), komplekse avvoksede lette parafiniske (CAS-nr. 90640-92-9), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt
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802. Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede tunge parafiniske, leirebehandlede (CAS-nr. 90640-94-1), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

803. Hydrokarboner, C20-50, løsemiddelavvoksede tunge parafiniske, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 90640-95-2), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

804. Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede lette parafiniske, leire be hand lede (CAS-nr. 90640-96-3), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

805. Destillater (petroleum), løsemiddelavvoksede lette parafiniske, hydrogen be hand lede (CAS-nr. 90640-97-4), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

806. Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt naftendestillat, hydro gen be hand le de (CAS-nr. 90641-07-9), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

807. Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt parafindestillat, hydro gen be hand le de (CAS-nr. 90641-08-0), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

808. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat, hydro gen be hand le de (CAS-nr. 90641-09-1), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

809. Restoljer (petroleum), hydrogenbehandlede løsemiddelavvoksede (CAS-nr. 90669-74-2), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

810. Restoljer (petroleum), katalytisk avvoksede (CAS-nr. 90770-57-9), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dime tyl sulfoksid ekstrakt

811. Destillater (petroleum), avvoksede tunge parafiniske, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-39-0), dersom 
de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

812. Destillater (petroleum), avvoksede lette parafiniske, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 91995-40-3), dersom 
de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

813. Destillater (petroleum), hydrokrakkede løsemiddelraffinerte, avvoksede (CAS-nr. 91995-45-8), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

814. Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte lette nafteniske, hydrogen be hand lede (CAS-nr. 91995-54-9), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

815. Ekstrakter (petroleum), hydrogenbehandlet lett parafindestillat løse mid del- (CAS-nr. 91995-73-2), dersom 
de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

816. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett naftendestillat, hydro gen av svov le de (CAS-nr. 91995-75-4), dersom 
de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

817. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat, syrebehandlede (CAS-nr. 91995-76-5), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

818. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat, hydrogenav svov lede (CAS-nr. 91995-77-6), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

819. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett vakuumgassolje, hydrogen be hand lede (CAS-nr. 91995-79-8), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

820. Bunnolje (petroleum), hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92045-12-0), dersom den inneholder > 3 vektprosent 
dime tyl sulfoksid ekstrakt

821. Smøreoljer (petroleum), C17-35, løsemiddelekstraherte, avvoksede, hydro gen behandlede (CAS-nr. 
92045-42-6), dersom de inneholder > 3 vekt pro sent dime tyl sulfoksid ekstrakt

822. Smøreoljer (petroleum), hydrokrakkede ikke-aromatiske løse middel av pa ra finerte (CAS-nr. 92045-43-7), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt

823. Restoljer (petroleum), hydrokrakkede syrebehandlede løsemiddel av vok se de (CAS-nr. 92061-86-4), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksid ekstrakt
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824. Parafinoljer (petroleum), løsemiddelraffinerte avvoksede tunge (CAS-nr. 92129-09-4), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

825. Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt parafindestillat, leirebehandlede (CAS-nr. 92074-08-0), dersom 
de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sidekstrakt

826. Smøreoljer (petroleum), baseoljer, parafiniske (CAS-nr. 93571-43-1), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetylsulfoksidekstrakt

827. Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt naftendestillat, hydrogenav svov lede (CAS-nr. 93763-10-1), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dime tyl sulfoksidekstrakt

828. Løsemiddelekstrakter (petroleum), løsemiddelavvokset tungt parafin des tillat, hydrogenavsvovlede (CAS-
nr. 93763-11-2), dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksidekstrakt

829. Hydrokarboner, hydrokrakkede parafiniske destillasjonsrester, løsemiddel avvoksede (CAS-nr. 93763-38-3), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksidekstrakt

830. Bunnolje (petroleum), syrebehandlet (CAS-nr. 93924-31-3), dersom den inneholder > 3 vektprosent 
dimetylsulfoksidekstrakt

831. Bunnolje (petroleum), leirebehandlet (CAS-nr. 93924-32-4), dersom den inneholder > 3 vektprosent 
dimetylsulfoksidekstrakt

832. Hydrokarboner, C20-50, restolje-hydrogenering vakuumdestillat (CAS-nr. 93924-61-9), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetylsulfoksidekstrakt

833. Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte hydrogenbehandlede tunge, hydrogenerte (CAS-nr. 
94733-08-1), dersom de inneholder > 3 vekt pro sent dimetylsulfoksidekstrakt

834. Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte hydrokrakkede lette (CAS-nr. 94733-09-2), dersom de 
inneholder > 3 vekt pro sent dimetylsulfoksid ekstrakt

835. Smøreoljer (petroleum), C18-40, løsemiddelavvoksede hydrokrakkede des tillatbaserte (CAS-nr. 94733-15-0), 
dersom de inneholder > 3 vekt pro sent dimetylsulfoksidekstrakt

836. Smøreoljer (petroleum), C18-40, løsemiddelavvoksede hydrogenerte raffi natbaserte (CAS-nr. 94733-16-1), 
dersom de inneholder > 3 vekt pro sent dimetylsulfoksidekstrakt

837. Hydrokarboner, C13-30, aromatrike, løsemiddelekstrahert naftenisk destillat (CAS-nr. 95371-04-3), dersom 
de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

838. Hydrokarboner, C16-32, aromatrike, løsemiddelekstrahert naftenisk destillat (CAS-nr. 95371-05-4), dersom 
de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

839. Hydrokarboner, C37-68, avvoksede avasfalterte hydrogenbehandlede vakuumdestillasjonsrester (CAS-nr. 
95371-07-6), dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

840. Hydrokarboner, C37-65, hydrogenbehandlede avasfalterte vakuum des til la sjonsrester (CAS-nr. 95371-08-7), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

841. Destillater (petroleum), hydrokrakkede løsemiddelraffinerte lette (CAS-nr. 97488-73-8), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

842. Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte hydrogenerte tunge (CAS-nr. 97488-74-9), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

843. Smøreoljer (petroleum), C18-27, hydrokrakkede løsemiddelavvoksede (CAS-nr. 97488-95-4), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

844. Hydrokarboner, C17-30, hydrogenbehandlet løsemiddelraffinert atmos fær isk destillasjonsrest, lette destillater 
(CAS-nr. 97675-87-1), dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt
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845. Hydrokarboner, C17-40, hydrogenbehandlet løsemiddelraffinert des til la sjons rest, lette destillater (CAS-nr. 
97722-06-0), dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

846. Hydrokarboner, C13-27, løsemiddelekstraherte, lette nafteniske (CAS-nr. 97722-09-3), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

847. Hydrokarboner, C14-29, løsemiddelekstraherte, lette nafteniske (CAS-nr. 97722-10-6), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

848. Bunnolje (petroleum), karbonbehandlet (CAS-nr. 97862-76-5), dersom den inneholder > 3 vektprosent 
dimetyl sulf ok sid ekstrakt

849. Bunnolje (petroleum), kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97862-77-6), dersom den inneholder > 3 vektprosent 
dimetyl sulf ok sid ekstrakt

850. Hydrokarboner, C27-42, avaromatiserte (CAS-nr. 97862-81-2), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetyl sulf ok sid ekstrakt

851. Hydrokarboner, C17-30, hydrogenbehandlede destillater, lette destilla ter (CAS-nr. 97862-82-3), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

852. Hydrokarboner, C27-45, naftenisk vakuumdestillasjon (CAS-nr. 97862-83-4), dersom de inneholder > 3 
vektprosent dimetyl sulf ok sid ekstrakt

853. Hydrokarboner, C27-45, avaromatiserte (CAS-nr. 97926-68-6), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetyl sulf ok sid ekstrakt

854. Hydrokarboner, C20-58, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 97926-70-0), dersom de inneholder > 3 vektprosent 
dimetyl sulf ok sid ekstrakt

855. Hydrokarboner, C27-42, naftenske (CAS-nr. 97926-71-1), dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf-
ok sid ekstrakt

856. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat, karbon be hand lede (CAS-nr. 100684-02-4), dersom 
de inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

857. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafindestillat, leire be hand lede (CAS-nr. 100684-03-5), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetylsulfoksid ekstrakt

858. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett vakuumgassolje, karbonbehandlede (CAS-nr. 100684-04-6), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulf ok sid  ekstrakt

859. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett vakuumgassolje, leirebehandlede (CAS-nr. 100684-05-7), dersom 
de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulfoksid ekstrakt

860. Restoljer (petroleum), karbonbehandlede løsemiddelavvoksede (CAS-nr. 100684-37-5), dersom de 
inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulfoksid ekstrakt

861. Restoljer (petroleum), leirebehandlede løsemiddelavvoksede (CAS-nr. 100684-38-6), dersom de inneholder 
> 3 vektprosent dimetyl sulfoksid ekstrakt

862. Smøreoljer (petroleum), C>25, løsemiddelekstraherte, avasfalterte, av vok se de, hydrogenerte (CAS-nr. 
101316-69-2), dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulfoksid ekstrakt

863. Smøreoljer (petroleum), C17-32, løsemiddelekstraherte, av vok se de, hydro generte (CAS-nr. 101316-70-5), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulfoksid ekstrakt

864. Smøreoljer (petroleum), C20-35, løsemiddelekstraherte, av vok se de, hydro generte (CAS-nr. 101316-71-6), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulfoksid ekstrakt

865. Smøreoljer (petroleum), C24-50, løsemiddelekstraherte, av vok se de, hydro generte (CAS-nr. 101316-72-7), 
dersom de inneholder > 3 vektprosent dimetyl sulfoksid ekstrakt

866. Destillater (petroleum), avsvovlede middels tunge (CAS-nr. 64741-86-2), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende
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867. Gassoljer (petroleum), løsemiddelraffinerte (CAS-nr. 64741-90-8), med mindre hele raffineringshistorien 
er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

868. Destillater (petroleum), løsemiddelraffinerte middels tunge (CAS-nr. 64741-91-9), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

869. Gassoljer (petroleum), syrebehandlede (CAS-nr. 64742-12-7), med mindre hele raffineringshistorien er 
kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

870. Destillater (petroleum), syrebehandlede middels tunge (CAS-nr. 64742-13-8), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

871. Destillater (petroleum), syrebehandlede lette (CAS-nr. 64742-14-9), med mindre hele raffineringshistorien 
er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

872. Gassoljer (petroleum), kjemisk nøytraliserte (CAS-nr. 64742-29-6), med mindre hele raffineringshistorien 
er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

873. Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte middels tunge (CAS-nr. 64742-30-9), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

874. Destillater (petroleum), leirebehandlede middels tunge (CAS-nr. 64742-38-7), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

875. Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede middels tunge (CAS-nr. 64742-46-7), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

876. Gassoljer (petroleum), hydrogenavsvovlede (CAS-nr. 64742-79-6), med mindre hele raffineringshistorien 
er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

877. Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede middels tunge (CAS-nr. 64742-80-9), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

878. Destillater (petroleum), katalytisk reformer fraksjoneringsrest, høyt koke punkt (CAS-nr. 68477-29-2), med 
mindre hele raffi ne rings historien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreft fram-
kallende

879. Destillater (petroleum), katalytisk reformer fraksjoneringsrest, middels kokepunkt (CAS-nr. 68477-30-5), 
med mindre hele raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er 
kreft fram kallende

880. Destillater (petroleum), katalytisk reformer fraksjoneringsrest, lavt koke punkt (CAS-nr. 68477-31-6), med 
mindre hele raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreft fram-
kallende

881. Alkaner, C12-26, forgrenede og rettkjedede (CAS-nr. 90622-53-0), med mindre hele raffineringshistorien er 
kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

882. Destillater (petroleum), høytraffinerte middels tunge (CAS-nr. 90640-93-0), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

883. Destillater (petroleum), katalytisk reformer, tungt aromatisk konsentrat (CAS-nr. 91995-34-5), med 
mindre hele raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er 
kreftframkallende
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884. Gassoljer, parafinske (CAS-nr. 93924-33-5), med mindre hele raffineringshistorien er kjent og det kan 
påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

885. Nafta (petroleum), løsemiddelraffinert hydrogenavsvovlet tung (CAS-nr. 97488-96-5), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

886. Hydrokarboner, C16-20, hydrogenbehandlet mellomdestillat, destillasjon lettfraksjoner (CAS-nr. 97675-85-9), 
med mindre hele raffi nerings his to rien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreft-
framkallende

887. Hydrokarboner, C12-20, hydrogenbehandlede parafiniske, destillasjon lett fraksjoner (CAS-nr. 97675-86-0), 
med mindre hele raffi ne rings his to rien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er 
kreft fram kall ende

888. Hydrokarboner, C11-17, løsemiddelekstraherte lette nafteniske (CAS-nr. 97722-08-2), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

889. Gassoljer, hydrogenbehandlede (CAS-nr. 97862-78-7), med mindre hele raffineringshistorien er kjent og 
det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

890. Destillater (petroleum), kullbehandlede lette parafiniske (CAS-nr. 100683-97-4), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

891. Destillater (petroleum), intermediære parafiniske, kullbehandlede (CAS-nr. 100683-98-5), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

892. Destillater (petroleum), intermediære parafiniske, leirebehandlede (CAS-nr. 100683-99-6), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

893. Smørefett (CAS-nr. 74869-21-9), med mindre hele raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at 
stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

894. Parafinslam (petroleum) (CAS-nr. 64742-61-6), med mindre hele raffineringshistorien er kjent og det kan 
påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

895. Parafinslam (petroleum), syrebehandlet (CAS-nr. 90669-77-5), med mindre hele raffineringshistorien er 
kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

896. Parafinslam (petroleum), leirebehandlet (CAS-nr. 90069-78-6), med mindre hele raffineringshistorien er 
kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

897. Parafinslam (petroleum), hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92062-09-4), med mindre hele raffineringshistorien 
er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

898. Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende (CAS-nr. 92062-10-7), med mindre hele raffineringshistorien er 
kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

899. Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende, hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92062-11-8), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

900. Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende, kullbehandlet (CAS-nr. 97863-04-2), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende
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901. Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende, leirebehandlet (CAS-nr. 97863-05-3), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

902. Parafinslam (petroleum), lavtsmeltende, kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97863-06-4), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

903. Parafinslam (petroleum), kullbehandlet (CAS-nr. 100684-49-9), med mindre hele raffineringshistorien er 
kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

904. Petrolatum (CAS-nr. 8009-03-8), med mindre hele raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at 
stoffet det er produsert av, ikke er kreft fram kallende

905. Petrolatum (petroleum), oksidert (CAS-nr. 64743-01-7), med mindre hele raffineringshistorien er kjent og 
det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

906. Petrolatum (petroleum), aluminiumoksidbehandlet (CAS-nr. 85029-74-9), med mindre hele 
raffineringshistorien er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende ** 
FSL

907. Petrolatum (petroleum), hydrogenbehandlet (CAS-nr. 92045-77-7), med mindre hele raffineringshistorien 
er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

908. Petrolatum (petroleum), kullbehandlet (CAS-nr. 97862-97-0), med mindre hele raffineringshistorien er 
kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

909. Petrolatum (petroleum), kiselsyrebehandlet (CAS-nr. 97862-98-1), med mindre hele raffineringshistorien 
er kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

910. Petrolatum (petroleum), leirebehandlet (CAS-nr. 100684-33-1), med mindre hele raffineringshistorien er 
kjent og det kan påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

911. Destillater (petroleum), lette katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-59-9)

912. Destillater (petroleum), intermediære katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-60-2)

913. Destillater (petroleum), lette termisk krakkede (CAS-nr. 64741-82-8)

914. Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede lette katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-25-5)

915. Destillater (petroleum), lett, dampkrakket nafta (CAS-nr. 68475-80-9)

916. Destillater (petroleum), krakkede dampkrakkede petroleumsdestillater (CAS-nr. 68477-38-3)

917. Gassoljer (petroleum), dampkrakkede (CAS-nr. 68527-18-4)

918. Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede termisk krakkede middels tunge (CAS-nr. 85116-53-6)

919. Gassoljer (petroleum), termisk krakkede, hydrogenavsvovlede (CAS-nr. 92045-29-9)

920. Rester (petroleum), hydrogenert dampkrakket nafta (CAS-nr. 92062-00-5)

921. Rester (petroleum), dampkrakkede naftadestillasjons- (CAS-nr. 92062-04-9)

922. Destillater (petroleum), lette katalytisk krakkede termisk nedbrutte (CAS-nr. 92201-60-0)

923. Rester (petroleum), dampkrakket varmegjennombløtt nafta (CAS-nr. 93763-85-0)

924. Gassoljer (petroleum), lette vakuum-, termisk krakkede hydrogenavsvovlede (CAS-nr. 97926-59-5)

925. Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede middels tunge koks- (CAS-nr. 101316-59-0)
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926. Destillater (petroleum), tunge dampkrakkede (CAS-nr. 101631-14-5)

927. Rester (petroleum), atmosfærisk tårn (CAS-nr. 64741-45-3)

928. Gassoljer (petroleum), tunge vakuumdestillasjon (CAS-nr. 64741-57-7)

929. Destillater (petroleum), tunge katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-61-3)

930. Klarede oljer (petroleum), katalytisk krakkede (CAS-nr. 64741-62-4)

931. Rester (petroleum), katalytisk reformer fraksjonerings- (CAS-nr. 64741-67-9)

932. Rester (petroleum), hydrokrakkede (CAS-nr. 64741-75-9)

933. Rester (petroleum), Rester (petroleum), termisk krakkede (CAS-nr. 64741-80-6)

934. Destillater (petroleum), tunge termisk krakkede (CAS-nr. 64741-81-7)

935. Gassoljer (petroleum), hydrogenbehandlede vakuum- (CAS-nr. 64742-59-2)

936. Rester (petroleum), hydrogenavsvovlede atmosfærisk tårn (CAS-nr. 64742-78-5)

937. Gassoljer (petroleum), hydrogenavsvovlede tunge vakuum- (CAS-nr. 64742-86-5)

938. Rester (petroleum), dampkrakkede (CAS-nr. 64742-90-1)

939. Rester (petroleum), atmosfæriske (CAS-nr. 68333-22-2)

940. Klarede oljer (petroleum), hydrogenavsvovlede katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-26-6)

941. Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede tunge katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-27-7)

942. Destillater (petroleum), hydrogenavsvovlede tunge katalytisk krakkede (CAS-nr. 68333-28-8)

943. Fyringsolje, rester direktedestillerte gassoljer, høyt svovelinnhold (CAS-nr. 68476-32-4)

944. Fyringsolje, rest (CAS-nr. 68476-33-5)

945. Rester (petroleum), katalytisk reformer fraksjoneringsrest, destillasjons- (CAS-nr. 68478-13-7)

946. Rester (petroleum), tung koksgassolje og vakuumgassolje (CAS-nr. 68478-17-1)

947. Rester (petroleum), tunge koks- og lette vakuum- (CAS-nr. 68512-61-8)

948. Rester (petroleum), lette vakuum- (CAS-nr. 68512-62-9)

949. Rester (petroleum), dampkrakkede lette (CAS-nr. 68513-69-9)

950. Fyringsolje nr. 6 (CAS-nr. 68553-00-4)

951. Rester (petroleum), toppanlegg, svovelfattige (CAS-nr. 68607-30-7)

952. Gassoljer (petroleum), tunge atmosfæriske (CAS-nr. 68783-08-4)

953. Rester (petroleum), koksskrubber, inneholder kondenserte aromater (CAS-nr. 68783-13-1)

954. Destillater (petroleum), petroleumsrester vakuum- (CAS-nr. 68955-27-1)

955. Rester (petroleum), dampkrakkede, harpiksaktige (CAS-nr. 68955-36-2)

956. Destillater (petroleum), intermediære vakuum- (CAS-nr. 70592-76-6)

957. Destillater (petroleum), lette vakuum- (CAS-nr. 70592-77-7)

958. Destillater (petroleum), vakuum- (CAS-nr. 70592-78-8)

959. Gassoljer (petroleum), hydrogenavsvovlede koksanlegg tunge vakuum- (CAS-nr. 85117-03-9)
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960. Rester (petroleum), dampkrakkede, destillater (CAS-nr. 90669-75-3)

961. Rester (petroleum), vakuum-, lette (CAS-nr. 90669-76-4)

962. Fyringsolje, tung, høyt svovelinnhold (CAS-nr. 92045-14-2)

963. Reststoffer (petroleum), katalytisk krakking (CAS-nr. 92061-97-7)

964. Destillater (petroleum), intermediære katalytisk krakkede, termisk nedbrutte (CAS-nr. 92201-59-7)

965. Restoljer (petroleum) (CAS-nr. 93821-66-0)

966. Rester, dampkrakkede, termisk behandlede (CAS-nr. 98219-64-8)

967. Middels tunge hydrogenavsvovlede destillater med stort kokeområde (petroleum) (CAS-nr. 101316-57-8)

968. Destillater (petroleum), lette parafin- (CAS-nr. 64741-50-0)

969. Destillater (petroleum), tunge parafin- (CAS-nr. 64741-51-1)

970. Destillater (petroleum), lette naften- (CAS-nr. 64741-52-2)

971. Destillater (petroleum), tunge naften- (CAS-nr. 64741-53-3)

972. Destillater (petroleum),syrebehandlede tunge naften- (CAS-nr. 64742-18-3)

973. Destillater (petroleum),syrebehandlede lette naften- (CAS-nr. 64742-19-4)

974. Destillater (petroleum),syrebehandlede tunge parafin- (CAS-nr. 64742-19-4)

975. Destillater (petroleum),syrebehandlede lette parafin- (CAS-nr. 64742-20-7)

976. Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte tunge parafin- (CAS-nr. 64742-27-4)

977. Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte lette parafin- (CAS-nr. 64742-28-5)

978. Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte tunge naften- (CAS-nr. 64742-34-3)

979. Destillater (petroleum), kjemisk nøytraliserte lette naften- (CAS-nr. 64742-35-4)

980. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett naftenisk destillat (CAS-nr. 64742-03-6)

981. Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt parafinsk destillat (CAS-nr. 64742-04-7)

982. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett parafinsk destillat (CAS-nr. 64742-05-8)

983. Løsemiddelekstrakter (petroleum), tungt naftenisk destillat (CAS-nr. 64742-11-6)

984. Løsemiddelekstrakter (petroleum), lett vakuumgassolje (CAS-nr. 91995-78-7)

985. Hydrokarboner, C26-C55, aromatiske (CAS-nr. 97722-04-8)

986. Direct red 28 (CAS-nr. 573-58-0)

987. Dinatrium-4-amino-3[[4’-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1’-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroksy-6-(fenylazo)
naftalen-2,7-disulfonat (CAS-nr. 1937-37-7)

988. Direct blue 6 (CAS-nr. 2602 46 2)

989. 4-o-tolylazo-o-toluidin (CAS-nr. 97-56-3)

990. 4-aminoazobenzen (CAS-nr. 60-09-3)

991. Direct brown 95 (CAS-nr. 16071-86-6)

992. Resorcinoldiglycidyleter (CAS-nr. 101-90-6)
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993. 1,3-difenylguanidin (CAS-nr. 102-06-7)

994. Heptaklorepoksid (CAS-nr. 1024-57-3)

995. 4-nitrosofenol (CAS-nr. 104-91-6)

996. Karbendazim (CAS-nr. 10605-21-7)

997. Allylglycidyleter (CAS-nr. 106-92-3)

998. Kloracetaldehyd (CAS-nr. 107-20-0)

999. Heksan (CAS-nr. 110-54-3)

1000. 2-(2-metoksyetoksy)etanol (CAS-nr. 111-77-3)

1001. (+/-)-2-(2,4-diklorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoretyleter (CAS-nr. 112281-77-3)

1002. 4-[4-(1,3-dihydroksyprop-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroksy-5-nitroantrakinon (CAS-nr. 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-tetraklorantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f ’)diisokinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetron (CAS-nr. 
115662-06-1)

1004. Tris(2-kloretyl)fosfat (CAS-nr. 115-96-8)

1005. 4’-etoksy-2-benzimidazol-anilid (CAS-nr. 120187-29-3)

1006. Nikkeldihydroksid (CAS-nr. 12054-48-7) 

1007. N,N-dimetylanilin (CAS-nr. 121-69-7)

1008. Simazin (CAS-nr. 122-34-9)

1009. Bis(syklopentadienyl)-bis[2,6-difluor-3-(pyrrol-1-yl)fenyl]titan (CAS-nr. 125051-32-3)

1010. N,N,N’,N’-tetraglycidyl-4,4’-diamino-3,3’-dietyldifenylmetan (CAS-nr. 130728-76-6)

1011. Divanadiumpentoksid (CAS-nr. 1314-62-1)

1012. Alkalisalter av pentaklorfenol (CAS-nr. 131-52-2 og 7778-73-6)

1013. Fosfamidon (CAS-nr. 13171-21-6)

1014. N-(triklormetyltio)ftalimid (CAS-nr. 133-07-3)

1015. N-2-naftylanilin (CAS-nr. 135-88-6)

1016. Ziram (CAS-nr. 137-30-4)

1017. 1-brom-3,4,5-trifluorbenzen (CAS-nr. 138526-69-9)

1018. Propazin (CAS-nr. 139-40-2)

1019. 3-(4-klorfenyl)-1,1-dimetyluroniumtrikloracetat (CAS-nr. 140-41-0)

1020. Isoksaflutol (CAS-nr. 141112-29-0)

1021. Kresoksimmetyl (CAS-nr. 143390-89-0)

1022. Klordecon (CAS-nr. 143-50-0)

1023. 9-vinylkarbazol (CAS-nr. 1484-13-5)

1024. 2-etylkapronsyre (CAS-nr. 149-57-5)

1025. Monuron (CAS-150-68-0)

1026. Morfolin-4-karbonylklorid (CAS-nr. 15159-40-7)
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1027. Daminozid (CAS-nr. 1596-84-5)

1028. Alaklor (CAS-nr. 15972-60-8)

1029. UVCB, kondensasjonsprodukt av tetrakis-hydroksymetylfosfoniumklorid, urea og destillert hydrogenert 
C16-C18-talgalkylamin (CAS-nr. 166242-53-1)

1030. Loksynil (CAS-nr. 1689-83-4)

1031. Bromoksynil (CAS-nr. 1689-84-5)

1032. Bromoksyniloktanoat (CAS-nr. 1689-99-2)

1033. Benzyl violet 4B (CAS-nr. 1694-09-3)

1034. 5-klor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on (CAS-nr. 17630-75-0)

1035. Banomyl (CAS-nr. 17804-35-2)

1036. Klortalonil (CAS-nr. 1897-45-6)

1037. Klordimeformhydroklorid (CAS-nr. 19750-95-9)

1038. 4,4’-metylenbis(2-etylanilin) (CAS-nr. 19900-65-3)

1039. Valinamid (CAS-nr. 20108-78-5)

1040. [(p-tolyloksy)metyl]oksiran (CAS-nr. 2186-24-5)

1041. [(m-tolyloksy)metyl]oksiran (CAS-nr. 2186-25-6)

1042. 2,3-epoksypropyl-o-tolyleter (CAS-nr. 2210-79-9)

1043. [(Tolyloksy)metyl]oksiran, kresylglycidyleter (CAS-nr. 26447-14-3)

1044. Diallat (CAS-nr. 2303-16-4)

1045. Benzyl-2,4-dibrombutanoat (CAS-nr. 23085-60-1)

1046. Trifluorjodmetan (CAS-nr. 2314-97-8)

1047. Tiofanat-metyl (CAS-nr. 23564-05-8)

1048. Dodekaklorpentasyklo(5.2.1.02,6.03,9.05,8)dekan (CAS-nr. 2385-85-5)

1049. Propyzamid (CAS-nr. 23950-58-5)

1050. 1-butoksy-2,3-epoksypropan (CAS-nr. 2426-08-6)

1051. 2,3,4-triklorbut-1-en (CAS-nr. 2431-50-7)

1052. Kinometionat (CAS-nr. 2439-01-2)

1053. (R)-α-fenyletylammonium (-)-(1R, 2S)-(1,2-epoksy pro pyl) fosfonatmonohydrat (CAS-nr. 25383-07-7)

1054. 5-etoksy-3-triklormetyl-1,2,4-tiadiazol (CAS-nr. 2593-15-9)

1055. N-[4-[(2-hydroksy-5-metylfenyl)azo]fenyl]acetamid (CAS-nr. 2832-40-8)

1056. 1,2,4-trizaol (CAS-nr. 288-88-0)

1057. Aldrin (CAS-nr. 309-00-2)
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1058. Diuron (CAS-nr. 330-54-1)

1059. Linuron (CAS-nr. 330-55-2)

1060. Nikkelkarbonat (CAS-nr. 3333-67-3)

1061. 3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea (CAS-nr. 34123-59-6)

1062. Iprodion (CAS-nr. 36734-19-7)

1063. 4-cyano-2,6-dijodfenyloktanoat (CAS-nr. 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin)-3-fluor-2-hydroksy metyl tet ra hydrofuran (CAS-nr. 
41107-56-6)

1065. Krotonaldehyd (CAS-nr. 4170-30-3)

1066. Heksahydrosyklopenta[c]pyrrol-1-(1H)-ammonium-N-etoksykarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid (EF-nr. 
418-350-1)

1067. 4,4’-karbonimidoylbis[N,N-dimetylanilin] (CAS-nr. 492-80-8)

1068. DNOC (CAS-nr. 534-52-1)

1069. Toluidinklorid (CAS-nr. 540-23-8)

1070. Toluidinsulfat (1 : 1) (CAS-nr. 540-25-0)

1071. 2-(4-tert-butylfenyl)etanol (CAS-nr. 5406-86-0)

1072. Fention (CAS-nr. 55-38-9)

1073. Klordan, rent (CAS-nr. 57-74-9)

1074. Heksan-2-on (CAS-nr. 591-78-6)

1075. Fenarimol (CAS-nr. 60168-88-9)

1076. Acetamid (CAS-nr. 60-35-5)

1077. N-sykloheksyl-N-metoksy-2,5-dimetyl-3-furamid (CAS-nr. 60568-05-0)

1078. Dieldrin (CAS-nr. 60-57-1)

1079. 4,4’-isobutyletylidendifenol (CAS-nr. 6807-17-6)

1080. Klordimenform (CAS-nr. 6164-98-3)

1081. Amitrol (CAS-nr. 61-82-5)

1082. Karbaryl (CAS-nr. 63-25-2)

1083. Destillater (petroleum), lette hydrokrakkede (CAS-nr. 64741-77-1)

1084. 1-etyl-1-metylmorfoliniumbromid (CAS-nr. 65756-41-4)

1085. (3-klorfenyl)-(4-metoksy-3-nitrofenyl)metanon (CAS-nr. 66938-41-8)

1086. Brennstoffer, diesel (CAS-nr. 68334-30-5), med mindre hele raffinerings historien er kjent og det kan 
påvises at stoffet det er produsert av, ikke er kreftframkallende

1087. Fyringsolje nr. 2 (CAS-nr. 68476-30-2)

1088. Fyringsolje nr. 4 (CAS-nr. 68476-31-3)

1089. Brennstoffer, diesel nr. 2 (CAS-nr. 68476-34-6)
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1090. 2,2-dibrom-2-nitroetanol (CAS-nr. 69094-18-4)

1091. 1-etyl-1-metylpyrrolidiniumbromid (CAS-nr. 69227-51-6)

1092. Monokrotofos (CAS-nr. 6923-22-4)

1093. Nikkel (CAS-nr. 7440-02-0)

1094. Brommetan (CAS-nr. 74-83-9)

1095. Klormetan (CAS-nr. 74-87-3)

1096. Jodmetan (CAS-nr. 74-88-4)

1097. Brometan (CAS-nr. 74-96-4)

1098. Heptaklor (CAS-nr. 76-44-8)

1099. Fentinhydroksid (CAS-nr. 76-87-9)

1100. Nikkelsulfat (CAS-nr. 7786-81-4)

1101. Isoforon (CAS-nr. 78-59-1)

1102. 2,3-diklorpropen (CAS-nr. 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butyl (CAS-nr. 79241-46-6)

1104. (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboksylsyre (CAS-nr. 79815-20-6)

1105. Kamfeklor (CAS-nr. 8001-35-2)

1106. (4-hydrazinfenyl)-N-metylmetansulfonamidhydroklorid (CAS-nr. 81880-96-8)

1107. C.1. Solvent Yellow 14  (CAS-nr. 842-07-9).

1108. Klozolinat (CAS-nr. 84332-86-5)

1109. Kloralkaner, C10-13 (CAS-nr. 85535-84-8)

1110. Pentaklorfenol (CAS-nr. 87-86-5)

1111. 2,4,6-triklorfenol (CAS-nr. 88-06-2)

1112. Dietylkarbamoylklorid (CAS-nr. 88-10-8)

1113. 1-vinyl-2-pyrrolidon (CAS-nr. 88-12-0)

1114. Myklobutanil; 2-(4-klorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)heksannitril (CAS-nr. 88671-89-0)

1115. Fentinacetat (CAS-nr. 900-95-8)

1116. Bifenyl-2-ylamin (CAS-nr. 90-41-5)

1117. Trans-4-sykloheksyl-L-prolinmonohydroklorid (CAS-nr. 90657-55-9)

1118. Toluen-2,6-diisocyanat (CAS-nr. 91-08-7)

1119. 4-metyl-m-fenylendiisocyanat (CAS-nr. 584-84-9)

1120. m-tolylidendiisocyanat (CAS-nr. 26471-62-5)

1121. Drivstoff, jetfly, kull løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket hydrogenert (CAS-nr. 94114-58-6)
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1122. Drivstoff, diesel, kull løsemiddelekstraksjon, hydrokrakket hydrogenert (CAS-nr. 94114-59-7)

1123. Bek (61789-60-4), dersom den inneholder > 0,005 vektprosent benzo(a)pyren

1124. 2-butanonoksim (CAS-nr. 96-29-7)

1125. Hydrokarboner, C16-20, løsemiddelavvokset hydrokrakket parafinsk destillasjonsrest (CAS-nr. 97675-88-2)

1126. α,α-diklortoluen (CAS-nr. 98-87-3)

1127. Mineralull, med mindre den er angitt annensteds i dette vedlegg; [kunstige glassaktige (silikat)fibrer med 
vilkårlig orientering og med et innhold av alkalioksider og jordalkalioksider (Na2O + K2O + CaO + MgO 
+ BaO) på over 18 vektprosent] (EF-nr. 406-230-1)

1128. Reaksjonsprodukter av acetofenon, formaldehyd, sykloheksylamin, metanol og eddiksyre  
(EC-No 406-230-1):

1129. Salter av 4,4’-karbonimidoylbis[N,N-dimetylanilin]

1130. 1,2,3,4,5,6-heksaklorsykloheksaner, unntatt dem som er angitt andre steder i dette vedlegg

1131. Trinatrium-bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenylazo)-3-sulfunato-1-naftolato)kromat(1-) (EC-No 
400-810-8):

1132. En blanding av 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoksypropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-
epoksypropyl) fenoksy) 2-hydroksypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoksypropyl) fenoksy) 2-hydroksypropyl-2- 
(2,3-epoksypropyl) fenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoksypropyl) fenoksy)-2-hydroksypropyl)-4-
allyl-2-(2,3-epoksypropyl) fenoksy) 2-hydroksypropyl-2-(2,3-epoksypropyl)fenol» (EC-No 417-470-1):

3. I vedlegg III del 1 utgår nummer 55.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal 
offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning 
eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF 
(1), særlig artikkel 5 nr. 5, artikkel 7, artikkel 10 nr. 4, artikkel 
11 nr. 3, artikkel 14 nr. 8 og artikkel 15 nr. 7,

etter å ha rådspurt Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn 
(CESR)(2) om tekniske spørsmål, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 2003/71/EF fastsetter prinsipper som skal følges 1) 
ved utarbeiding av prospekter. Det er nødvendig å utfylle 
disse prinsippene med hensyn til hvilke opplysninger 
som skal inngå i prospektet, prospektets format, aspekter 
ved offentliggjøringen, innlemming av opplysninger ved 
henvisning samt annonsering.

Avhengig av hvilken type utsteder og verdipapirer det 2) 
dreier seg om, bør det utarbeides en klassifisering av 
minstekrav til opplysningene for de mest brukte malene. 
Disse malene bør være basert på opplysningene som 
kreves i IOSCOs «Disclosure Standards for cross-border 
offering and initial listings» (del I), samt malene som 
finnes i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/
EF av 28. mai om vilkår for opptak av verdipapirer til  
 
 
 
 
 
 

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.
(2) CESR ble opprettet ved kommisjonsbeslutning 2001/527/EF (EFT L 191 av 

13.7.2001, s. 43).

offisiell notering på en fondsbørs og opplysninger som 
skal offentliggjøres om disse verdipapirene(3).

Opplysninger som gis av utstederen, tilbyderen eller 3) 
personen som søker om opptak til notering på et regulert 
marked i henhold til denne forordning, bør omfattes 
av Den europeiske unions bestemmelser om vern av 
personopplysninger.

Når prospektet består av særskilte dokumenter, bør det 4) 
sikres at opplysninger ikke gjentas. Med henblikk på 
dette bør det fastsettes særskilte detaljerte maler for 
registreringsdokument og verdipapirdokument, som er 
tilpasset den særlige typen av utstedere og verdipapirer 
som berøres, slik at alle typer verdipapirer dekkes.

Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om 5) 
opptak til notering på et regulert marked, skal ha rett 
til å ta med ytterligere opplysninger i prospektet eller 
grunnprospektet ut over opplysninger angitt i malene og 
modulene. Alle tilleggsopplysninger som gis, bør være 
relevante for den aktuelle typen av verdipapirer eller 
utstedere.

(3) EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/71/
EF.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 809/2004

av 29. april 2004

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i 
prospekter og deres format, innlemming av opplysninger ved henvisning og offentliggjøring av slike 

prospekter samt annonsering(*)

2008/EØS/22/61

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 16.6.2004, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 30.
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Som en følge av det store antallet utstedere og typer av 6) 
verdipapirer og av det faktum at en tredjemann kan delta 
som garantist eller at det kan forekomme notering osv., 
vil en enkelt mal i de fleste tilfeller ikke gi tilstrekkelige 
opplysninger til at en investor kan treffe en beslutning 
om investering. Det bør derfor være mulig å kombinere 
forskjellige maler. Det bør opprettes en ikke-uttømmende 
liste som dekker forskjellige kombinasjoner av maler og 
moduler for de fleste typer av verdipapirer, som en hjelp 
til utstedere som utarbeider prospekter.

Malen for aksjeregistreringsdokumentet bør få anvendelse 7) 
på aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan 
sidestilles med aksjer, men også på andre verdipapirer 
som gir tilgang til utsteders kapital gjennom konvertering 
eller ombytting. I det siste tilfellet bør malen ikke 
anvendes når de underliggende aksjene som skal leveres, 
er utstedt før verdipapirene som gir tilgang til utsteders 
kapital. Malen bør likevel anvendes når de underliggende 
aksjene som skal leveres, allerede er utstedt, men ennå 
ikke er notert på et regulert marked.

Frivillig offentliggjøring av resultatprognoser i et 8) 
aksjeregistreringsdokument bør presenteres på en ensartet 
og sammenhengende måte og ledsages av en erklæring 
utarbeidet av uavhengige revisorer. Slike opplysninger 
bør ikke forveksles med offentliggjøring av kjente 
utviklingstrekk eller andre faktaopplysninger av vesentlig 
betydning for utsteders prospekter. Offentliggjøringen 
bør i tillegg omfatte en forklaring på eventuelle endringer 
i politikken for offentliggjøring av resultatprognoser som 
ledsager et prospekt, eller i forbindelse med utarbeidingen 
av et nytt prospekt.

Det er behov for proforma finansiell informasjon ved 9) 
vesentlige endringer av utsteders situasjon som følge av 
en bestemt transaksjon, f.eks. ved en endring på over 25 
% i forhold til en eller flere indikatorer for omfanget av 
utsteders virksomhet, unntatt i de tilfeller der det kreves 
fusjonsregnskap.

Malen for verdipapirdokumentet for aksjer bør få 10) 
anvendelse på alle aksjeklasser, siden den gjelder 
opplysninger om rettigheter knyttet til verdipapirene og 
framgangsmåten for utøvelse av eventuelle rettigheter 
knyttet til verdipapirene.

Enkelte obligasjoner, f.eks. strukturerte obligasjoner, 11) 
inneholder visse elementer av finansielle derivater; malen 
for verdipapirdokumentet for obligasjoner bør derfor 

inneholde ytterligere krav til opplysninger som gjelder 
den avledede komponenten i rentebetalingen.

Tilleggsmodulen for garantier bør får anvendelse på alle 12) 
forpliktelser knyttet til alle typer verdipapirer.

Registreringsdokumentet for verdipapirer med sikkerhet 13) 
i eiendeler bør ikke få anvendelse på panteobligasjoner 
som fastsatt i artikkel 5 nr. 4 bokstav b) i direktiv 
2003/71/EF, og på andre sikrede obligasjoner. Tilsvarende 
bør gjelde for tilleggsmodulen for verdipapirer med 
sikkerhet i eiendeler, som skal kombineres med 
verdipapirdokumentet for obligasjoner.

Større investorer bør kunne treffe beslutning om 14) 
investering på et annet grunnlag enn små investorer. Det 
er derfor nødvendig å differensiere innholdet i prospekter 
for obligasjoner og finansielle derivater som er beregnet 
på investorer som kjøper obligasjoner eller finansielle 
derivater med pålydende verdi per enhet på minst 
50 000 euro, eller tilsvarende verdi i en annen valuta.

Når det gjelder depotbevis, bør vekten legges på 15) 
utstederen av de underliggende aksjene og ikke på 
utstederen av depotbevisene. Ved et eventuelt søksmål 
overfor depositaren, som går ut over et brudd på 
forvaltningsmessige forpliktelser eller forpliktelser 
overfor kunder, bør avsnittet om risikofaktorer i 
prospektet inneholde alle opplysninger om dette og om 
omstendighetene ved søksmålet. Når prospektet utarbeides 
som et tredelt dokument (f.eks. registreringsdokument, 
verdipapirdokument og sammendrag), bør 
registreringsdokumentet bare inneholde opplysninger om 
depositaren.

Malen for registreringsdokumentet for banker bør 16) 
anvendes av banker i tredjestater som ikke omfattes 
av definisjonen av kredittinstitusjoner i artikkel 1 nr. 1 
bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/
EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som kredittinstitusjon(1), men som har sitt 
forretningskontor i en medlemsstat i OECD.

(1) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.
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Dersom et spesialforetak (SPV) utsteder obligasjoner 17) 
og finansielle derivater som dekkes av en garanti 
fra en bank, bør foretaket ikke anvende malen for 
registreringsdokumentet for banker.

Malen for verdipapirdokumentet for finansielle derivater 18) 
bør anvendes for verdipapirer som ikke omfattes av 
andre maler og moduler. Virkeområdet for denne malen 
begrenses ved henvisning til de to andre alminnelige 
kategoriene av aksjer og obligasjoner. Utstederne bør 
kunne velge å anvende egnede eksempler, slik at de kan 
gi investorene en tydelig og dekkende forklaring som 
gjør dem bedre i stand til å forstå hvordan verdien av 
investeringene påvirkes av verdien av de underliggende 
eiendeler. For å forklare enkelte komplekse finansielle 
derivater, kan det f.eks. være mest effektivt å anvende 
eksempler.

Avhengig av de utstedte verdipapirene, bør 19) 
tilleggsmodulen for underliggende aksjer for visse 
egenkapitalinstrumenter tilføyes i verdipapirdokumenter 
for obligasjoner eller inngå i stedet for opplysninger 
som kreves om underliggende eiendeler, i malen for 
verdipapirdokumentet for finansielle derivater.

Medlemsstatene og deres regionale eller lokale 20) 
myndigheter omfattes ikke av direktiv 2003/71/EF. Disse 
kan likevel velge å utarbeide et prospekt i samsvar med 
dette direktiv. Statlige utstedere i tredjestater og deres 
regionale eller lokale myndigheter faller ikke utenfor 
virkeområdet til direktiv 2003/71/EF og er forpliktet til å 
utarbeide et prospekt når de ønsker å legge verdipapirer 
ut til offentlig tegning i Fellesskapet, eller når de ønsker 
at deres verdipapirer skal opptas til notering på et regulert 
marked. I slike tilfeller bør det anvendes særlige maler 
for verdipapirer som utstedes av stater, deres regionale og 
lokale myndigheter og internasjonale offentlige organer.

Et grunnprospekt med endelige vilkår bør inneholde de 21) 
samme opplysningene som et prospekt. Alle alminnelige 
prinsipper som gjelder for et prospekt, gjelder også for 
de endelige vilkårene. Dersom imidlertid de endelige 
vilkårene ikke inngår i grunnprospektet, behøver de ikke 
godkjennes av vedkommende myndighet.

For enkelte kategorier av utstedere bør vedkommende 22) 
myndighet kunne kreve tilpassede opplysninger som 

går ut over opplysningene i malene og modulene, på 
grunn av den særlige arten av virksomhet som utøves 
av de aktuelle utstederne. Det er nødvendig med en 
nøyaktig og begrenset liste over utstedere som det kan 
kreves tilpassede opplysninger av. Kravet om tilpassede 
opplysninger for hver kategori av utstedere som er oppført 
på listen, bør være hensiktsmessig og stå i forhold til den 
aktuelle typen virksomhet. Komiteen av europeiske 
verdipapirtilsyn kan aktivt forsøke å harmonisere slike 
opplysningskrav i Fellesskapet. Nye kategorier bør 
tilføyes på listen bare når det er gode grunner for dette.

I forbindelse med helt nye typer av verdipapirer, som ikke 23) 
kan dekkes av eksisterende maler eller en kombinasjon 
av disse, bør utstederen fremdeles ha mulighet til å søke 
om godkjenning av et prospekt. I slike tilfeller bør han 
kunne drøfte innholdet av opplysningene som skal gis, 
med vedkommende myndighet. Det prospekt som i slike 
tilfeller er godkjent av vedkommende myndighet, bør 
omfattes av det felles utstederpass opprettet ved direktiv 
2003/71/EF. Vedkommende myndighet bør alltid forsøke 
å finne likhetstrekk og anvende gjeldende maler i størst 
mulig grad. Eventuelle krav om tilleggsopplysninger bør 
være hensiktsmessige og stå i forhold til den aktuelle 
typen verdipapirer.

Visse opplysninger som kreves i malene og modulene, 24) 
eller tilsvarende opplysninger, er ikke relevante for visse 
verdipapirer og får derfor ikke anvendelse i enkelte 
særlige tilfeller. I slike tilfeller bør utsteder ha mulighet 
til å utelate disse opplysningene.

Den store fleksibiliteten i forbindelse med utarbeidingen 25) 
av et grunnprospekt med endelige vilkår sammenlignet 
med et enkelt prospekt, bør ikke føre til at det blir 
vanskeligere for investorene å få adgang til vesentlige 
opplysninger.

I alle grunnprospekter bør det klart framgå hvilken type 26) 
opplysninger som skal inngå som endelige vilkår. Dette 
kravet bør kunne oppfylles på flere måter, f.eks. ved 
at grunnprospektet inneholder tomme felter som kan 
anvendes til endelige vilkår, eller ved at det vedlegges en 
liste over manglende opplysninger.
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Dersom et enkelt dokument inneholder flere 27) 
grunnprospekter, og hvert enkelt grunnprospekt krever 
godkjenning av flere vedkommende myndigheter i 
hjemstaten, bør de respektive vedkommende myndigheter 
arbeide sammen og eventuelt overføre godkjenningen av 
prospektet i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i direktiv 
2003/71/EF, slik at det er tilstrekkelig med godkjenning 
fra en enkelt vedkommende myndighet for hele 
dokumentet.

Den historiske finansielle informasjonen som er fastsatt 28) 
i malene, bør hovedsakelig framlegges i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 
av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1) eller medlemsstatenes 
regnskapsstandarder. Det bør imidlertid fastsettes særlige 
krav for utstedere i tredjestater.

Ved offentliggjøring av dokumentet nevnt i artikkel 10 i 29) 
direktiv 2003/71/EF, bør utstederne kunne velge hvilken 
av framgangsmåtene for offentliggjøring i artikkel 14 
i nevnte direktiv de anser som mest hensiktsmessig. 
Ved valg av framgangsmåte for offentliggjøring 
bør de ta hensyn til dokumentets formål og til det 
faktum at dokumentet bør gi investorene en hurtig og 
kostnadseffektiv tilgang til opplysningene.

Formålet med innlemming av opplysninger ved 30) 
henvisning som fastsatt i artikkel 11 i direktiv 2003/71/
EF, er å forenkle og redusere utgiftene i forbindelse med 
utarbeidingen av prospekter. Dette målet bør likevel ikke 
nås på bekostning av andre interesser som prospektet skal 
verne. Det bør f.eks. også tas hensyn til det faktum at den 
naturlige plasseringen av de påkrevde opplysningene, 
er i prospektet, og at opplysningene bør framlegges 
på en måte som er lett å forstå. Det bør legges særlig 
vekt på språket i opplysninger som innlemmes ved 
henvisning, slik at det svarer til språket i selve prospektet. 
Opplysninger som innlemmes ved henvisning, kan vise 
til historiske data, men dersom slike opplysninger ikke 
lenger er relevante som følge av vesentlige endringer, bør 
dette klart angis i prospektet, og oppdaterte opplysninger 
bør framlegges.

Det kreves ytterligere sikkerhetstiltak ved offentliggjøring 31) 
av et prospekt i elektronisk form sammenlignet med 
tradisjonelle framgangsmåter for offentliggjøring; 
disse omfatter bruk av beste tilgjengelige praksis 
for å sikre opplysningenes integritet, for å unngå 
at opplysningene manipuleres eller endres av ikke-
godkjente personer, for å sikre samme grad av forståelse 
og for å unngå mulige negative virkninger som 
følge av forskjellige framgangsmåter for innbydelse 
til offentlig tegning av verdipapirer i tredjestater. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.

En avis som brukes ved offentliggjøring av et prospekt, 32) 
bør ha et stort distribusjonsområde og stort opplag.

En hjemstat bør kunne kreve at det offentliggjøres en 33) 
melding om hvordan prospektet er gjort tilgjengelig og 
hvor offentligheten kan få tilgang til prospektet. Dersom 
lovgivningen i hjemstaten krever at det offentliggjøres en 
slik melding, bør innholdet i meldingen begrenses til de 
opplysninger som er nødvendige for å unngå gjentakelse 
av opplysninger i sammendraget. Slike hjemstater kan 
også kreve at det offentliggjøres en tilleggsmelding om 
de endelige vilkårene i et grunnprospekt.

For å lette sentraliseringen av opplysninger som er nyttige 34) 
for investorer, bør listen over godkjente prospekter på 
nettstedet til vedkommende myndighet i hjemstaten 
inneholde opplysninger om hvordan prospektet er gjort 
tilgjengelig og hvor det kan fås tak i.

Medlemsstatene bør sikre effektivt samsvar med reglene 35) 
for annonsering ved offentlig innbydelse og opptak 
til notering på et regulert marked. Ved innbydelser og 
opptak til notering over landegrensene bør det sørges 
for tilstrekkelig samordning mellom vedkommende 
myndigheter.

I lys av tiden som er gått fra forordning (EF) nr. 1606/2002 36) 
trådte i kraft, og til visse virkninger av forordningen ble 
synlig, bør det fastsettes en rekke overgangsordninger 
for historisk finansiell informasjon som skal inngå i et 
prospekt, for å unngå en for stor belastning på utstederne, 
og for å gjøre det mulig for disse å tilpasse måten de 
utarbeider og framlegger historisk finansiell informasjon 
på i løpet av et rimelig tidsrom etter ikrafttredelsen av 
direktiv 2003/71/EF.

Plikten til å gjengi historisk finansiell informasjon i et 37) 
prospekt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 
omfatter ikke verdipapirer med pålydende verdi per enhet 
på minst 50 000 euro. Det er derfor ikke nødvendig med 
slike overgangsordninger for disse verdipapirer.
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For å sikre sammenheng er det hensiktsmessig at denne 38) 
forordning får anvendelse fra den dag direktiv 2003/71/
EF gjennomføres i nasjonal lovgivning.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 39) 
uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

Denne forordning fastsetter:

1. formatet for prospektene nevnt i artikkel 5 i direktiv 
2003/71/EF,

2. minstekrav til opplysningene som skal inngå i et prospekt, 
i henhold til artikkel 7 i direktiv 2003/71/EF,

3. framgangsmåten for offentliggjøring som nevnt i artikkel 
10 i direktiv 2003/71/EF,

4. regler for innlemming av opplysninger ved henvisning i et 
prospekt i henhold til artikkel 11 i direktiv 2003/71/EF,

5. framgangsmåtene for offentliggjøring av et prospekt for 
å sikre at prospektet er tilgjengelig for offentligheten i 
samsvar med artikkel 14 i direktiv 2003/71/EF,

6. framgangsmåtene for annonsering som nevnt i artikkel 15 
i direktiv 2003/71/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I tillegg til definisjonene nevnt i direktiv 2003/71/EF, menes i 
denne forordning med:

1. «mal», en liste over minstekrav til opplysningene, som 
er tilpasset de forskjellige typer utstedere og/eller berørte 
verdipapirer,

2. «modul», en liste over krav om tilleggsopplysninger som 
ikke inngår i en mal, og som eventuelt skal vedlegges en 
eller flere av malene avhengig av hvilken type instrument 
og/eller transaksjon prospektet eller grunnprospektet er 
utarbeidet for,

3. «risikofaktorer», en liste over risikoer som er spesifikke for 
utstederen og/eller verdipapirene, og som er vesentlige for 
beslutningene om investering,

4. «spesialforetak» (SPV), en utsteder som har som 
hovedformål å utstede verdipapirer,

5. «verdipapirer med sikkerhet i eiendeler», verdipapirer 
som

a) representerer en interesse i eiendeler, herunder 
eventuelle rettigheter med det formål å sikre avdrag 
eller betaling eller garantere betaling på fastsatt 
tidspunkt av beløp som skal betales som følge av denne 
interesse,

 eller

b) er knyttet til sikkerhet i eiendeler og til vilkår for 
betalinger i forbindelse med betalinger eller rimelige 
forventninger om betalinger som beregnes med 
henvisning til identifiserte eller identifiserbare 
eiendeler,

6. «paraplyforetak for kollektiv investering», et foretak for 
kollektiv investering som investerer i et eller flere foretak 
for kollektiv investering, og hvis eiendeler omfatter en 
eller flere atskilte verdipapirklasser eller -betegnelser,

7. «foretak for kollektiv investering i eiendom», et foretak for 
kollektiv investering som overtar langsiktige eierandeler i 
fast eiendom,

8. «internasjonalt offentlig organ», et offentligrettslig 
rettssubjekt som er opprettet ved en internasjonal traktat 
mellom suverene stater, og som en eller flere medlemsstater 
er medlemmer av,
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9. «annonsering», enhver form for bekjentgjøring som

a) har tilknytning til en innbydelse til offentlig tegning 
av verdipapirer eller opptak til notering på et regulert 
marked,

 og

b) spesifikt har som formål å fremme tegning eller erverv 
av verdipapirer.

10. «resultatprognose», en uttrykkelig eller implisitt angivelse 
av et tall eller et høyeste eller laveste tall for det sannsynlige 
resultatet for inneværende regnskapsperiode og/eller 
regnskapsperiodene etter nevnte periode, eller angivelse 
av data som gjør det mulig å foreta en beregning av et 
slikt framtidig resultattall, selv om det ikke er angitt noe 
bestemt tall og ordet «resultat» ikke er brukt,

11. «resultatestimat», en resultatprognose for en 
regnskapsperiode som er utløpt, og hvis resultat ennå ikke 
er offentliggjort,

12. «obligatoriske opplysninger», alle opplysninger som 
utstederen eller enhver person som har søkt om opptak 
av verdipapirer til notering på et regulert marked uten 
utsteders samtykke, er forpliktet til å offentliggjøre i 
samsvar med direktiv 2001/34/EF eller artikkel 6 i direktiv 
2003/6/EF(1).

KAPITTEL II

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE

Artikkel 3

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i et prospekt

Prospektet skal utarbeides ved bruk av malene og modulene 
fastsatt i artikkel 4-20, eller ved hjelp av en kombinasjon av 
disse som fastsatt i artikkel 21 for de forskjellige typene av 
verdipapirer.

Prospektet skal inneholde opplysninger som angitt i vedlegg 
I-XVII, avhengig av den aktuelle typen utsteder og verdipapir, 
som fastsatt i malene og modulene angitt i artikkel 4-20. 
Vedkommende myndighet kan ikke kreve at et prospekt skal 
inneholde opplysninger som ikke er angitt i vedlegg I-XVII.

(1) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.

For å sikre oppfyllelse av kravet i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 
2003/71/EF kan vedkommende myndighet i hjemstaten når 
den godkjenner et prospekt i samsvar med artikkel 13 i nevnte 
direktiv, i hvert enkelt tilfelle og for hver type opplysning kreve 
tilleggsopplysninger av utstederen, tilbyderen eller personen 
som søker om opptak til notering på et regulert marked.

Artikkel 4

Mal for aksjeregistreringsdokument

1. Aksjeregistreringsdokumentet skal inneholde opp-
lysningene fastsatt i malen i vedlegg I.

2. Malen nevnt i nr. 1 skal anvendes for følgende:

1) aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles 
med aksjer,

2) andre verdipapirer som oppfyller følgende vilkår:

a) de kan konverteres til eller byttes mot aksjer eller 
andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med 
aksjer, etter utsteders eller investors ønske, eller på 
grunnlag av vilkårene fastsatt på emisjonstidspunktet, 
eller de gir på annen måte mulighet til å erverve aksjer 
eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles 
med aksjer,

  og

b) forutsatt at aksjene eller de omsettelige verdipapirene 
som kan sidestilles med aksjer, er eller vil bli 
utstedt av verdipapirutstederen, at de ikke er notert 
på et regulert marked eller et tilsvarende marked 
utenfor Fellesskapet på det tidspunkt prospektet for 
verdipapirene godkjennes, og at underliggende aksjer 
eller omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med 
aksjer, gir rett til fysisk oppgjør.

Artikkel 5

Modul for proforma finansiell informasjon

Det skal gis opplysninger om proforma finansiell informasjon 
i samsvar med modulen i vedlegg II.
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For proforma finansiell informasjon bør det utarbeides en 
innledning som tydeliggjør hensikten med å ta opplysningene 
med i prospektet.

Artikkel 6

Mal for verdipapirdokument for aksjer

1. Verdipapirdokumentet for aksjer skal inneholde 
opplysningene fastsatt i malen i vedlegg III.

2. Malen skal anvendes for aksjer og andre omsettelige 
verdipapirer som kan sidestilles med aksjer.

Artikkel 7

Mal for registreringsdokument for obligasjoner og 
finansielle derivater for verdipapirer med pålydende verdi 

per enhet på under 50 000 euro

Registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle 
derivater for verdipapirer som ikke omfattes av artikkel 4, og 
som har en pålydende verdi per enhet på under 50 000 euro, 
eller som i mangel av pålydende verdi bare kan erverves fra 
emisjonen for under 50 000 euro per verdipapir, skal inneholde 
opplysningene fastsatt i malen i vedlegg IV.

Artikkel 8

Mal for verdipapirdokument for obligasjoner med 
pålydende verdi per enhet på under 50 000 euro

1. Verdipapirdokumentet for obligasjoner med pålydende 
verdi per enhet på under 50 000 euro skal inneholde 
opplysningene fastsatt i malen i vedlegg V.

2. Malen skal anvendes for obligasjoner der utstederen er 
forpliktet til å betale investoren 100 % av pålydende verdi i 
tillegg til eventuelle rentebetalinger.

Artikkel 9

Modul for garantier

For garantier skal det gis opplysninger i samsvar med modulen 
fastsatt i vedlegg VI.

Artikkel 10

Mal for registreringsdokument for verdipapirer med 
sikkerhet i eiendeler

Registreringsdokumentet for verdipapirer med sikkerhet i 
eiendeler skal inneholde opplysningene fastsatt i malen i 
vedlegg VII.

Artikkel 11

Modul for opplysninger om verdipapirer med sikkerhet i 
eiendeler

Modulen for tilleggsopplysninger om verdipapirdokumentet 
i forbindelse med verdipapirer med sikkerhet i eiendeler skal 
inneholde opplysningene fastsatt i vedlegg VIII.

Artikkel 12

Mal for registreringsdokumentet for obligasjoner og 
finansielle derivater for verdipapirer med pålydende verdi 

per enhet på minst 50 000 euro

Registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle 
derivater for verdipapirer som ikke omfattes av artikkel 4, og 
som har en pålydende verdi per enhet på minst 50 000 euro, 
eller som i mangel av pålydende verdi bare kan erverves for 
minst 50 000 euro per verdipapir, skal inneholde opplysningene 
fastsatt i malen i vedlegg IX.

Artikkel 13

Mal for depotbevis

For depotbevis skal opplysninger gis i samsvar med malen i 
vedlegg X.
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Artikkel 14

Mal for registreringsdokument for banker

1. Registreringsdokumentet for obligasjoner, finansielle 
derivater og verdipapirer som ikke omfattes av artikkel 4 som 
er utstedt av banker, skal inneholde opplysningene fastsatt i 
malen i vedlegg XI.

2. Malen nevnt i nr. 1 skal anvendes av kredittinstitusjoner 
som definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2000/12/
EF, samt kredittinstitusjoner fra tredjestater som ikke omfattes 
av nevnte definisjon, men som har sitt forretningskontor i en 
medlemsstat i OECD.

Disse kredittinstitusjonene kan også anvende malen for 
registreringsdokumentet fastsatt i artikkel 7 og 12.

Artikkel 15

Mal for verdipapirdokument for finansielle derivater

1. Verdipapirdokumentet for finansielle derivater skal 
inneholde opplysningene fastsatt i malen i vedlegg XII.

2. Malen skal anvendes for verdipapirer som ikke omfattes 
av virkeområdet for de øvrige malene for verdipapirdokumenter 
som nevnt i artikkel 6, 8 og 16, herunder visse verdipapirer 
der betalings- og/eller leveringsvilkårene er knyttet til et 
underliggende verdipapir.

Artikkel 16

Mal for verdipapirdokument for obligasjoner med 
pålydende verdi per enhet på minst 50 000 euro

1. Verdipapirdokumentet for obligasjoner med pålydende 
verdi per enhet på minst 50 000 euro skal inneholde 
opplysningene fastsatt i malen i vedlegg XIII.

2. Malen skal anvendes for obligasjoner der utstederen er 
forpliktet til å betale investoren 100 % av pålydende verdi i 
tillegg til eventuelle rentebetalinger.

Artikkel 17

Modul for tilleggsopplysninger om underliggende aksjer

1. Tilleggsopplysninger om underliggende aksjer skal gis i 
samsvar med modulen fastsatt i vedlegg XIV.

Dersom utsteder av de underliggende aksjene er et foretak i 
samme konsern, skal det i tillegg gis opplysninger om denne 
utstederen i samsvar med malen fastsatt i artikkel 4.

2. Tilleggsopplysninger som nevnt i nr. 1 første ledd, kan 
bare kreves for verdipapirer som oppfyller følgende to vilkår:

1) de kan konverteres til eller byttes mot aksjer eller andre 
omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, 
etter utsteders eller investors ønske, eller på grunnlag 
av vilkårene fastsatt på emisjonstidspunktet, eller de gir 
på annen måte mulighet til å erverve aksjer eller andre 
omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer,

 og

2) forutsatt at aksjene eller de omsettelige verdipapirene 
som kan sidestilles med aksjer, er eller vil bli utstedt av 
verdipapirutstederen eller et foretak i samme konsern, at 
de ikke er notert på et regulert marked eller et tilsvarende 
marked utenfor Fellesskapet på det tidspunkt prospektet 
for verdipapirene godkjennes, og at underliggende aksjer 
eller omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med 
aksjer, gir rett til fysisk oppgjør.

Artikkel 18

Mal for registreringsdokument for foretak for kollektiv 
investering av lukket type

1. I tillegg til opplysningene som kreves i henhold til 
vedlegg I punkt 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 
13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25, skal 
registreringsdokumentet for verdipapirer utstedt av foretak for 
kollektiv investering av lukket type inneholde opplysningene 
fastsatt i malen i vedlegg XV.
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2. Malen skal anvendes av foretak for kollektiv investering 
av lukket type med en portefølje av eiendeler på investorenes 
vegne, som

1. er anerkjent som et foretak for kollektiv investering av 
lukket type i nasjonal rett i medlemsstaten der foretaket er 
stiftet,

 eller

2. ikke har eller søker rettslig kontroll eller kontroll med 
styrende organer hos utstederne av deres underliggende 
investeringer. Foretaket for kollektiv investering kan i slike 
tilfeller ta rettslig kontroll og/eller delta i de underliggende 
utstedernes styre, ledelse eller tilsynsorganer dersom dette 
er underordnet det primære investeringsmål, nødvendig for 
å verne aksjeeierne og bare skjer i tilfeller der foretaket for 
kollektiv investering ikke utøver en vesentlig innflytelse på 
virksomheten til disse utstederne.

Artikkel 19

Mal for registreringsdokument for medlemsstater, 
tredjestater og deres regionale og lokale myndigheter

1. Registreringsdokumentet for verdipapirer utstedt av 
medlemsstater, tredjestater og deres regionale og lokale 
myndigheter skal inneholde opplysningene fastsatt i malen i 
vedlegg XVI.

2. Malen skal anvendes for alle typer verdipapirer som 
utstedes av medlemsstater, tredjestater og deres regionale og 
lokale myndigheter.

Artikkel 20

Mal for registreringsdokument for internasjonale 
offentlige organer og for utstedere av obligasjoner som 

dekkes av en garanti fra en medlemsstat i OECD

1. Registreringsdokumentet for verdipapirer utstedt av 
internasjonale offentlige organer og for obligasjoner som 
dekkes av en ubetinget og ugjenkallelig garanti i henhold til 
nasjonal lovgivning i en medlemsstat i OECD, skal inneholde 
opplysningene fastsatt i malen i vedlegg XVII.

2. Malen skal anvendes for

alle typer verdipapirer utstedt av internasjonale offentlige – 
organer,

obligasjoner som dekkes av en ubetinget og ugjenkallelig – 
garanti i henhold til nasjonal lovgivning i en medlemsstat 
i OECD.

Artikkel 21

Kombinasjoner av maler og moduler

1. Kombinasjonene fastsatt i tabellen i vedlegg XVIII 
skal anvendes ved utarbeiding av prospekter for de typer 
verdipapirer som kombinasjonene i nevnte tabell svarer til.

Når det gjelder verdipapirer som ikke dekkes av kombinasjonene, 
er det likevel mulig å anvende ytterligere kombinasjoner.

2. Det er alltid mulig å anvende en mer omfattende og 
detaljert mal for et registreringsdokument, dvs. en mal som er 
mer krevende med hensyn til antall opplysninger og omfanget 
av opplysningene som skal inngå i disse, ved emisjon av 
verdipapirer som det er fastsatt en mindre omfattende og 
detaljert mal for. Malene rangeres på følgende måte:

1) malen for aksjeregistreringsdokumentet,

2) malen for registreringsdokumentet for obligasjoner og 
finansielle derivater for verdipapirer med pålydende verdi 
per enhet på under 50 000 euro,

3) malen for registreringsdokumentet for obligasjoner og 
finansielle derivater for verdipapirer med pålydende verdi 
per enhet på minst 50 000 euro.

Artikkel 22

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i 
grunnprospektet og tilhørende endelige vilkår

1. Grunnprospektet skal utarbeides ved bruk av malene 
eller modulene fastsatt i artikkel 4-20, eller ved bruk av en 
kombinasjon av disse malene som fastsatt i vedlegg XVIII for 
de forskjellige typene av verdipapirer.
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Grunnprospektet skal inneholde opplysningene som kreves 
i vedlegg I-XVII, avhengig av den aktuelle typen utsteder 
og verdipapir, som fastsatt i malene og modulene angitt i 
artikkel 4-20. Vedkommende myndighet kan ikke kreve at et 
grunnprospekt skal inneholde opplysninger som ikke inngår i 
vedlegg I-XVII.

For å sikre oppfyllelse av kravet nevnt i artikkel 5  
nr. 1 i direktiv 2003/71/EF kan vedkommende myndighet i 
hjemstaten når den godkjenner et grunnprospekt i samsvar 
med artikkel 13 i nevnte direktiv, i hvert enkelt tilfelle og for 
hver type opplysning kreve tilleggsopplysninger av utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på 
et regulert marked.

2. Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak 
til notering på et regulert marked, kan utelate opplysninger som 
ikke er kjent når grunnprospektet godkjennes, og som først kan 
bekreftes på emisjonstidspunktet.

3. Kombinasjonene fastsatt i tabellen i vedlegg XVIII 
skal anvendes ved utarbeiding av prospekter for de typer 
verdipapirer som kombinasjonene i nevnte tabell svarer til.

Når det gjelder verdipapirer som ikke dekkes av kombinasjonene, 
er det likevel mulig å anvende ytterligere kombinasjoner.

4. De endelige vilkårene knyttet til grunnprospektet skal 
bare inneholde opplysninger som er hentet fra de forskjellige 
malene for det verdipapirdokument grunnprospektet utarbeides 
etter.

5. Følgende opplysninger skal inngå i grunnprospektet i 
tillegg til opplysningene fastsatt i malene og modulene nevnt i 
artikkel 4-20:

1) oversikt over opplysningene som vil framgå av de endelige 
vilkårene,

2) beskrivelse av framgangsmåten for offentliggjøring av 
de endelige vilkårene; dersom utsteder ikke er i stand 
til å bestemme framgangsmåten for offentliggjøring av 
de endelige vilkårene på tidspunktet for godkjenning av 
prospektet, angivelse av hvordan offentligheten vil bli 
underrettet om framgangsmåten som vil bli brukt ved 
offentliggjøring av de endelige vilkårene,

3) en generell beskrivelse av programmet ved emisjon av 
ikke-aksjerelaterte verdipapirer som nevnt i artikkel 5 nr. 4 
bokstav a) i direktiv 2003/71/EF.

6. Bare følgende kategorier av verdipapirer kan inngå i et 
grunnprospekt med tilhørende endelige vilkår som omfatter 
emisjon av ulike typer verdipapirer:

1) verdipapirer med sikkerhet i eiendeler,

2) tegningsretter som er omfattet av artikkel 17,

3) ikke-aksjerelaterte verdipapirer, som fastsatt i artikkel 5 nr. 
4 bokstav b) i direktiv 2003/71/EF,

4) alle andre ikke-aksjerelaterte verdipapirer, herunder 
tegningsretter unntatt de som er nevnt i punkt 2).

Ved utarbeiding av et grunnprospekt skal utstederen, tilbyderen 
eller personen som søker om opptak til notering på et regulert 
marked, klart skille mellom opplysningene knyttet til hvert 
enkelt verdipapir innenfor ovennevnte kategorier.

7. Dersom betydelige nye omstendigheter, vesentlige feil 
eller unøyaktigheter som omhandlet i artikkel 16 nr. 1 i direktiv 
2003/71/EF, oppstår mellom det tidspunkt da grunnprospektet 
godkjennes og den endelige avslutningen av tilbudet for hver 
emisjon av verdipapirer som omfattes av grunnprospektet, 
eller eventuelt det tidspunkt da notering på et regulert marked 
begynner, skal utstederen, tilbyderen eller personen som søker 
om opptak til notering på et regulert marked, offentliggjøre 
et tillegg før den endelige avslutningen av tilbudet eller før 
verdipapirene opptas til notering.

Artikkel 23

Tilpasning av minstekravene til opplysninger i prospekter 
og grunnprospekter

1. Dersom utsteders virksomhet omfattes av en av 
kategoriene i vedlegg XIX, kan vedkommende myndighet 
i hjemstaten samtidig som den tar hensyn til den berørte 
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virksomhetens særlige art, uten hensyn til artikkel 3 annet 
ledd og artikkel 22 nr. 1 annet ledd anmode om tilpassede 
opplysninger i tillegg til opplysningene som inngår i malene 
og modulene fastsatt i artikkel 4-20, herunder eventuelt en 
vurderingsrapport eller en annen ekspertrapport om utsteders 
eiendeler, for å oppfylle kravet i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 
2003/71/EF. Vedkommende myndighet skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen om dette.

Dersom en medlemsstat ønsker en ny kategori inntatt i vedlegg 
XIX, skal den underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen 
skal ajourføre listen etter komitéframgangsmåten fastsatt i 
artikkel 24 i direktiv 2003/71/EF.

2. Som unntak fra artikkel 3-22 skal en utsteder, tilbyder 
eller person som søker om opptak til notering på et regulert 
marked, og som søker om godkjenning av et prospekt eller 
grunnprospekt for et verdipapir som tilsvarer, men ikke 
er identisk med, de forskjellige typene verdipapirer som 
er nevnt i tabellen over kombinasjoner fastsatt i vedlegg 
XVIII, tilføye relevante opplysninger fra andre maler for 
verdipapirdokumenter som fastsatt i artikkel 4-20 til den 
malen som er valgt for verdipapirdokumentet. Ved en slik 
tilføyelse skal det tas hensyn til de vesentlige egenskaper ved 
verdipapiret som legges ut til offentlig tegning eller opptas til 
notering på et regulert marked.

3. Som unntak fra artikkel 3-22 skal en utsteder, tilbyder 
eller person som søker om opptak til notering på et regulert 
marked, og som søker om godkjenning av et prospekt 
eller grunnprospekt for en ny type verdipapir, oversende 
vedkommende myndighet i hjemstaten et utkast til prospekt 
eller grunnprospekt.

Vedkommende myndighet skal i samråd med utstederen, 
tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et 
regulert marked, beslutte hvilke opplysninger som skal inngå i 
prospektet eller grunnprospektet for å oppfylle kravet i artikkel 
5 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF. Vedkommende myndighet skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Unntaket nevnt i første ledd gjelder bare for nye typer 
verdipapirer med egenskaper som avviker betydelig fra 
egenskapene til de forskjellige typene av verdipapirer angitt i 
vedlegg XVIII; dette gjelder bare der det nye verdipapiret er av 
en slik art at en kombinasjon av de forskjellige opplysningene 
som kreves i malene og modulene fastsatt i artikkel 4-20, ikke 
er relevant.

4. Artikkel 3-22 er ikke til hinder for at opplysninger 
som kreves i malene og modulene fastsatt i artikkel 4-20, 
eller tilsvarende opplysninger, kan utelates dersom de ikke 
er relevante for utstederen, tilbudet eller verdipapiret som 
prospektet er knyttet til.

Artikkel 24

Innholdet i sammendraget av prospektet og 
grunnprospektet

Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til 
notering på et regulert marked, skal selv fastsette det nærmere 
innholdet i sammendraget av prospektet eller grunnprospektet 
i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2003/71/EF.

KAPITTEL III

PROSPEKTETS, GRUNNPROSPEKTETS OG 
TILLEGGENES FORMAT

Artikkel 25

Prospektets format

1. Dersom en utsteder, tilbyder eller person som søker om 
opptak til notering på et regulert marked, velger å utarbeide 
prospektet som ett enkelt dokument i henhold til artikkel 5 nr. 3 
i direktiv 2003/71/EF, skal prospektet bestå av følgende i angitt 
rekkefølge:

1) en tydelig og detaljert innholdsfortegnelse,

2) et sammendrag i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 
2003/71/EF,

3) risikofaktorer knyttet til utstederen og den type verdipapir 
som utstedes,

4) de andre opplysningene som inngår i malene og modulene 
som prospektet er utarbeidet i samsvar med.

2. Dersom en utsteder, tilbyder eller person som søker om 
opptak til notering på et regulert marked, velger å utarbeide 
prospektet som flere særskilte dokumenter i henhold til artikkel 
5 nr. 3 i direktiv 2003/71/EF, skal verdipapirdokumentet og 
registreringsdokumentet bestå av følgende i angitt rekkefølge:

1) en tydelig og detaljert innholdsfortegnelse,
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2) risikofaktorer knyttet til utstederen og den type verdipapir 
som utstedes,

3) de andre opplysningene som inngår i malene og modulene 
som prospektet er utarbeidet i samsvar med.

3. I tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 kan utstederen, tilbyderen 
eller personen som søker om opptak til notering på et regulert 
marked, velge rekkefølgen for de påkrevde opplysningene i 
malene og modulene som prospektet er utarbeidet i henhold 
til.

4. Dersom opplysningenes rekkefølge ikke svarer til den 
som er angitt i malene og modulene som prospektet er 
utarbeidet i henhold til, kan vedkommende myndighet i 
hjemstaten anmode utstederen, tilbyderen eller personen som 
søker om opptak til notering på et regulert marked, om å 
framskaffe en sammenligningstabell slik at prospektet kan 
kontrolleres før det godkjennes. I denne tabellen skal det 
angis på hvilken side i prospektet hver enkelt opplysning kan 
finnes.

5. Dersom det skal utarbeides et sammendrag av prospektet 
i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF, skal 
utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til 
notering på et regulert marked, i hvert enkelt tilfelle beslutte 
om de nye opplysningene skal tas inn i det opprinnelige 
sammendraget ved at det utarbeides et nytt sammendrag, eller 
om det skal utarbeides et tillegg til sammendraget.

Dersom de nye opplysningene tas inn i det opprinnelige 
sammendraget, skal utstederen, tilbyderen eller personen som 
søker om opptak til notering på et regulert marked, sikre at 
investorene enkelt kan identifisere endringene, særlig ved bruk 
av fotnoter.

Artikkel 26

Format for grunnprospektet og de tilhørende endelige 
vilkårene

1. Dersom en utsteder, tilbyder eller person som søker 
om opptak til notering på et regulert marked, velger å 
utarbeide grunnprospektet i henhold til artikkel 5 nr. 4 i 
direktiv 2003/71/EF, skal grunnprospektet bestå av følgende i 
angitt rekkefølge:

1) en tydelig og detaljert innholdsfortegnelse,

2) et sammendrag i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 
2003/71/EF,

3) risikofaktorer knyttet til utstederen og den type verdipapir 
som utstedes,

4) de andre opplysningene som inngår i malene og modulene 
som prospektet er utarbeidet i samsvar med.

2. Uten hensyn til nr. 1 skal utstederen, tilbyderen eller 
personen som søker om opptak til notering på et regulert 
marked, fritt kunne bestemme rekkefølgen på de påkrevde 
opplysningene i malene og modulene som prospektet 
er utarbeidet i henhold til. Opplysningene om de ulike 
verdipapirene som omfattes av grunnprospektet, skal være 
klart atskilt.

3. Dersom opplysningenes rekkefølge ikke svarer til den 
som er angitt i malene og modulene som prospektet er 
utarbeidet i henhold til, kan vedkommende myndighet i 
hjemstaten anmode utstederen, tilbyderen eller personen som 
søker om opptak til notering på et regulert marked, om å 
legge fram en sammenligningstabell slik at prospektet kan 
kontrolleres før det godkjennes. I denne tabellen skal det angis 
på hvilken side i prospektet hver enkelt opplysning er nevnt.

4. Dersom utstederen, tilbyderen eller personen som søker 
om opptak til notering på et regulert marked, tidligere har 
inngitt et registreringsdokument for en bestemt type verdipapir, 
og på et senere stadium velger å utarbeide et grunnprospekt i 
samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 4 bokstav a) og 
b) i direktiv 2003/71/EF, skal grunnprospektet inneholde:

1) opplysningene som inngår i det tidligere eller samtidig 
inngitte og godkjente registreringsdokumentet som skal 
innlemmes ved henvisning, i samsvar med vilkårene 
fastsatt i artikkel 28 i denne forordning,

2) opplysninger som ellers ville ha inngått i det relevante 
verdipapirdokumentet, unntatt endelige vilkår dersom 
disse ikke inngår i grunnprospektet.

5. De endelige vilkårene knyttet til et grunnprospekt skal 
framlegges i et eget dokument som bare inneholder de endelige 
vilkårene, eller de skal tas inn i grunnprospektet.



24.4.2008 Nr. 22/327EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Dersom de endelige vilkårene inngår i et eget dokument 
som inneholder bare de endelige vilkårene, kan de omfatte 
opplysninger som allerede inngår i det godkjente grunnprospektet 
i henhold til den aktuelle malen for verdipapirdokumentet som 
er brukt ved utarbeidingen av grunnprospektet. I slike tilfeller 
skal de endelige vilkårene presenteres på en slik måte at det er 
lett å gjenkjenne dem som sådanne.

Det skal settes inn en erklæring i de endelige vilkårene som 
klart angir at det bare er grunnprospektet sammen med de 
endelige vilkårene som inneholder fullstendig informasjon 
om utstederen og tilbudet; erklæringen skal også angi hvor 
grunnprospektet kan fås tak i.

6. Dersom et grunnprospekt omfatter ulike verdipapirer, 
skal utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak 
til notering på et regulert marked, innta i grunnprospektet et 
enkelt sammendrag for alle verdipapirene. Opplysningene om 
de ulike verdipapirene som inngår i sammendraget, skal likevel 
være klart atskilt.

7. Dersom det skal utarbeides et tillegg til sammendraget 
av grunnprospektet i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i direktiv 
2003/71/EF, skal utstederen, tilbyderen eller personen som 
søker om opptak til notering på et regulert marked, i hvert 
enkelt tilfelle beslutte om de nye opplysningene skal tas inn 
i det opprinnelige sammendraget ved at det utarbeides et 
nytt sammendrag, eller om det skal utarbeides et tillegg til 
sammendraget.

Dersom de nye opplysningene tas inn i det opprinnelige 
sammendraget av grunnprospektet ved at det utarbeides et nytt 
sammendrag, skal utstederen, tilbyderen eller personen som 
søker om opptak til notering på et regulert marked, sikre at 
investorene enkelt kan identifisere endringene, særlig ved bruk 
av fotnoter.

8. Utstedere, tilbydere eller personer som søker om opptak 
til notering på et regulert marked, kan samle to eller flere 
grunnprospekter i et enkelt dokument.

KAPITTEL IV

OPPLYSNINGER SOM INNLEMMES VED 
HENVISNING

Artikkel 27

Offentliggjøring av dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 i 
direktiv 2003/71/EF

1. Dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2003/71/
EF skal gjøres tilgjengelig for offentligheten i utstederens 

hjemstat av utsteder, tilbyder eller personen som søker om 
opptak til notering på et regulert marked, ved hjelp av en 
av framgangsmåtene som er tillatt i henhold til artikkel 14 i 
nevnte direktiv.

2. Ovennevnte dokument skal inngis til vedkommende 
myndighet i hjemstaten og gjøres tilgjengelig for offentligheten 
senest 20 virkedager etter at årsregnskapet er offentliggjort i 
hjemstaten.

3. Dersom det er relevant, skal dokumentet inneholde en 
erklæring om at enkelte opplysninger kan være foreldede.

Artikkel 28

Bestemmelser om innlemming ved henvisning

1. Opplysninger kan innlemmes i et prospekt eller 
grunnprospekt ved henvisning særlig dersom opplysningene 
finnes i et av følgende dokumenter:

1) årlig finansiell informasjon eller delårsinformasjon,

2) dokumenter som allerede er utarbeidet i forbindelse 
med en bestemt transaksjon, som f.eks. en fusjon eller 
fisjon,

3) revisjonsberetninger og regnskaper,

4) stiftelsesdokument og vedtekter,

5) tidligere godkjente og offentliggjorte prospekter og/eller 
grunnprospekter,

6) obligatoriske opplysninger,

7) meddelelser til verdipapirinnehavere.

2. Dokumenter som inneholder opplysninger som kan 
innlemmes ved henvisning i et prospekt eller grunnprospekt 
eller i dokumentene som utgjør disse prospektene, skal 
utarbeides i henhold til bestemmelsene i artikkel 19 i direktiv 
2003/71/EF.

3. Dersom et dokument som kan innlemmes ved henvisning, 
inneholder opplysninger som er vesentlig endret, skal dette 
angis i prospektet eller grunnprospektet, og de oppdaterte 
opplysningene skal inngå i prospektet eller grunnprospektet.
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4. Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om 
opptak til notering på et regulert marked, kan innlemme 
opplysninger i et prospekt eller grunnprospekt ved henvisning 
til bare visse deler av et dokument, forutsatt at det angis 
at delene som ikke innlemmes, enten ikke er relevante for 
investoren eller dekkes av andre deler av prospektet.

5. Når utstedere, tilbydere eller personer som søker 
om opptak til notering på et regulert marked innlemmer 
opplysninger ved henvisning, skal de påse at opplysningene er 
forståelige og tilgjengelige på en slik måte at det ikke går ut 
over vernet av investorene.

KAPITTEL V

OFFENTLIGGJØRING OG ANNONSERING

Artikkel 29

Offentliggjøring i elektronisk form

1. Ved offentliggjøring av et prospekt eller grunnprospekt i 
elektronisk form, enten i henhold til artikkel 14 nr. 2 bokstav 
c), d) og e) i direktiv 2003/71/EF, eller som et tillegg til annen 
offentliggjøring, skal følgende krav være oppfylt:

1) prospektet eller grunnprospektet skal være lett tilgjengelig 
på nettstedet,

2) det skal anvendes et filformat som gjør at prospektet eller 
grunnprospektet ikke kan endres,

3) prospektet eller grunnprospektet skal ikke inneholde 
hyperlenker, med unntak av lenker til elektroniske adresser 
som inneholder opplysninger som er innlemmet ved 
henvisning,

4) investorer skal kunne laste ned og skrive ut prospektet eller 
grunnprospektet.

Unntaket nevnt i første punkt 3) ovenfor får anvendelse bare 
for dokumenter som er innlemmet ved henvisning; slike 
dokumenter skal være tilgjengelige gjennom enkle tekniske 
løsninger som kan anvendes umiddelbart.

2. Dersom et prospekt eller grunnprospekt for en innbydelse 
til offentlig tegning av verdipapirer gjøres tilgjengelig på 
nettstedene til utstederne, de finansielle mellommenn eller de 
regulerte markeder, skal disse treffe tiltak for å unngå at de 
henvender seg til personer som er bosatt i medlemsstater eller 
tredjestater der innbydelsen til offentlig tegning av verdipapirer 
ikke finner sted, f.eks. ved tilføyelse av en merknad om hvem 
innbydelsen er rettet til.

Artikkel 30

Offentliggjøring i aviser

1. For å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 bokstav a) 
i direktiv 2003/71/EF skal et prospekt eller grunnprospekt 
offentliggjøres i en alminnelig avis eller finansavis som er 
landsdekkende eller har utbredelse i flere regioner.

2. Dersom vedkommende myndighet anser at den valgte 
avisen ikke oppfyller kravene fastsatt i nr. 1, skal den angi 
en avis med et opplag som vurderes som egnet for formålet, 
samtidig som den tar særlig hensyn til det geografiske området, 
antall innbyggere og lesevaner i den enkelte medlemsstat.

Artikkel 31

Offentliggjøring av melding

1. Dersom medlemsstaten benytter muligheten som det vises 
til i artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2003/71/EF, til å offentliggjøre 
en melding om hvordan prospektet eller grunnprospektet er 
gjort tilgjengelig og hvor offentligheten kan få tilgang til 
det, skal meldingen offentliggjøres i en avis som oppfyller 
kravene til offentliggjøring av prospekter i artikkel 30 i denne 
forordning.

Dersom meldingen gjelder et prospekt eller grunnprospekt som 
offentliggjøres med henblikk bare på opptak av verdipapirer 
til notering på et regulert marked der verdipapirer av samme 
klasse allerede er notert, kan meldingen i stedet innrykkes 
i kunngjøringsbladet for det regulerte markedet, uavhengig 
av om dette kunngjøringsbladet utkommer på papir eller 
elektronisk.

2. Meldingen skal offentliggjøres senest første virkedag 
etter at prospektet eller grunnprospektet er offentliggjort i 
henhold til artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF.

3. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

1) utsteders identitet,

2) type, klasse og beløp for verdipapirene som tilbys og/eller 
søkes opptatt til notering, forutsatt at opplysningene er 
kjent på det tidspunkt meldingen offentliggjøres,

3) tidsplanen for tilbudet eller opptaket til notering,

4) en erklæring om at prospektet eller grunnprospektet er 
offentliggjort og hvor det er gjort tilgjengelig,



24.4.2008 Nr. 22/329EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5) dersom prospektet eller grunnprospektet er offentliggjort i 
trykket form, hvor og i hvilket tidsrom offentligheten kan 
få tilgang til papirversjoner,

6) dersom prospektet eller grunnprospektet er offentliggjort 
i elektronisk form, hvor investorene kan be om en 
papirversjon,

7) dato for meldingen.

Artikkel 32

Liste over godkjente prospekter

Listen over godkjente prospekter og grunnprospekter som 
offentliggjøres på hjemmesiden til vedkommende myndighet 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 i direktiv 2003/71/EF, skal 
angi hvor og hvordan prospektene er gjort tilgjengelig for 
offentligheten.

Artikkel 33

Offentliggjøring av endelige vilkår for grunnprospekter

Framgangsmåten for offentliggjøring av endelige vilkår i et 
grunnprospekt kan være en annen enn for grunnprospektet, 
forutsatt at en av framgangsmåtene for offentliggjøring angitt i 
artikkel 14 i direktiv 2003/71/EF benyttes.

Artikkel 34

Annonsering

Annonser for innbydelser til offentlig tegning av verdipapirer 
eller opptak til notering på et regulert marked kan gjøres 
tilgjengelige for offentligheten av de berørte parter, herunder 
utsteder, tilbyder eller personen som søker om opptak til 
notering, finansielle mellommenn som medvirker til å plassere 
og/eller garantere verdipapirene, blant annet ved:

1) adressert eller uadressert trykksak,

2) elektronisk melding eller annonse mottatt via mobiltelefon 
eller personsøker,

3) standardbrev,

4) annonse i pressen med eller uten bestillingsblankett,

5) katalog,

6) telefonhenvendelse med eller uten medvirkning fra en 
person,

7) seminarer og presentasjoner,

8) radio,

9) billedtelefon,

10) videotekst,

11) e-post,

12) telefaks,

13) fjernsyn,

14) melding,

15) kunngjøring,

16) plakat,

17) brosjyre,

18) annonsering på Internett, herunder Internett-banner.

KAPITTEL VI

OVERGANGSBESTEMMELSER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 35

Historisk finansiell informasjon

1. Plikten for utstedere i Fellesskapet i henhold til forordning 
(EF) nr. 1606/2002 til å gjengi historisk finansiell informasjon 
som fastsatt i vedlegg I punkt 20.1, vedlegg IV punkt 13.1, 
vedlegg VII punkt 8.2, vedlegg X punkt 20.1 og vedlegg XI 
punkt 11.1, gjelder ikke for perioder før 1. januar 2004 eller, 
dersom en utsteder har verdipapirer som opptas til notering 
på et regulert marked 1. juli 2005, først når utstederen har 
offentliggjort sine første konsoliderte årsregnskaper i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1606/2002.
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2. Dersom en utsteder i Fellesskapet er underlagt nasjonale 
overgangsbestemmelser vedtatt i henhold til artikkel 9 i 
forordning (EF) nr. 1606/2002, gjelder plikten til å gjengi 
historisk finansiell informasjon i et prospekt ikke for perioder 
før 1. januar 2006; dersom en utsteder har verdipapirer som 
opptas til notering 1. juli 2005, gjelder nevnte plikt først 
når utstederen har offentliggjort sine første konsoliderte 
årsregnskaper i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002.

3. Fram til 1. januar 2007 får plikten til å gjengi 
historisk finansiell informasjon i henhold til forordning (EF)  
nr. 1606/2002 som fastsatt i vedlegg I punkt 20.1, vedlegg 
IV punkt 13.1, vedlegg VII punkt 8.2, vedlegg X punkt 20.1 
og vedlegg XI punkt 11.1, ikke anvendelse på utstedere i 
tredjestater:

1) som har verdipapirer notert på et regulert marked 1. januar 
2007,

 og

2) som har framlagt og utarbeidet historisk finansiell 
informasjon i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder 
i en tredjestat.

I slike tilfeller skal den historiske finansielle informasjonen 
ledsages av nærmere og/eller ytterligere opplysninger dersom 
regnskapene som inngår i prospektet ikke gir et riktig bilde  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

av utsteders eiendeler og forpliktelser, finansielle stilling og 
resultat.

4. Utstedere i tredjestater som har utarbeidet historisk 
finansiell informasjon i henhold til gjeldende internasjonale 
standarder som nevnt i artikkel 9 i forordning (EF)  
nr. 1606/2002, kan bruke disse opplysningene i alle prospekter 
som inngis før 1. januar 2007, uten at det stilles krav om ny 
behandling av opplysningene.

5. Fra 1. januar 2007 skal utstedere i tredjestater som nevnt 
i nr. 3 og 4, framlegge historisk finansiell informasjon som 
nevnt i nr. 3 punkt 1), etter at sammenlignbarhet er etablert 
etter en ordning som skal opprettes av Kommisjonen. Denne 
ordningen skal opprettes etter en komitéframgangsmåte i 
henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/71/EF.

6. Bestemmelsene i denne artikkel får også anvendelse på 
vedlegg VI punkt 3.

Artikkel 36

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2005.

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

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Vedlegg I-XVII: Maler og moduler

Vedlegg XVIII: Tabell over kombinasjoner av maler og moduler

Vedlegg XIX: Liste over spesialistutstedere
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VEDLEGG I

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i aksjeregistreringsdokumentet (mal)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i registreringsdokumentet; dersom noen er ansvarlig bare 
for visse deler av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders 
styre, ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet 
så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler 
av registreringsdokumentet om at opplysningene i den delen av registreringsdokumentet de er ansvarlig 
for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

2. REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON

2.1. Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen 
(samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon).

2.2. Dersom revisorene har trukket seg, er fjernet eller ikke er gjenvalgt i løpet av perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen, skal det gis nærmere opplysninger om dette dersom det er vesentlig.

3. UTVALGT FINANSIELL INFORMASJON

3.1. Utvalgt finansiell informasjon om utstederen, som framlegges for hvert regnskapsår i perioden som omfattes 
av den historiske finansielle informasjonen, og alle senere delårsperioder, i samme valuta som den finansielle 
informasjonen.

 Den utvalgte historiske finansielle informasjonen skal inneholde nøkkeltallene som gir en oversikt over 
utstederens finansielle stilling.

3.2. Dersom det framlegges utvalgt finansiell informasjon for delårsperioder, skal det også framlegges 
sammenlignbare tall for tilsvarende delårsperiode i foregående regnskapsår; kravet om sammenlignbare 
balansetall er likevel oppfylt ved framlegging av balansetall fra siste regnskapsår.

4. RISIKOFAKTORER

 En klar beskrivelse av risikoforhold som er spesifikke for utstederen eller for utstederens bransje i et avsnitt 
kalt «risikofaktorer».

5. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER

5.1. Utsteders historie og utvikling

5.1.1. Utsteders foretaksnavn og andre forretningskjennetegn.

5.1.2. Utsteders registrerte forretningskontor og organisasjonsnummer.
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5.1.3. Utsteders stiftelsesdato og varighet dersom utsteder skal bestå i et begrenset tidsrom.

5.1.4. Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, hjemstat og adresse 
og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn 
forretningskontoret).

5.1.5. Viktige hendelser i utviklingen av utsteders virksomhet.

5.2. Investeringer

5.2.1. En beskrivelse av utsteders vesentlige investeringer i hvert regnskapsår (herunder beløp) for perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen, fram til datoen for registreringsdokumentet.

5.2.2. En beskrivelse av vesentlige investeringer utsteder er i ferd med å gjennomføre, herunder investeringenes 
geografiske plassering (hjemland og utland) samt finansieringsmåte (intern eller ekstern).

5.2.3. Opplysninger om vesentlige framtidige investeringer som utsteders ledelsesorganer allerede klart har forpliktet 
seg til.

6. FORRETNINGSOVERSIKT

6.1. Hovedvirksomhet

6.1.1. En beskrivelse av utsteders virksomhet, hovedaktiviteter og tilknyttede nøkkelfaktorer, samt angivelse av 
hovedkategorier av solgte produkter og/eller tjenesteytelser for hvert regnskapsår i den perioden som omfattes 
av den historiske finansielle informasjonen,

 og

6.1.2. opplysninger om alle vesentlige nye produkter og/eller tjenester, og status i utviklingen dersom utviklingen av 
nye produkter og tjenester er gjort kjent for offentligheten.

6.2. Viktigste markeder

 En beskrivelse av de viktigste markedene der utstederen konkurrerer, herunder en spesifikasjon av samlede 
inntekter fordelt på virksomhetskategori og geografiske markeder for hvert regnskapsår i perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen.

6.3. Dersom særlige hendelser har hatt innvirkning på opplysningene som er gitt i henhold til punkt 6.1 og 6.2, 
skal det opplyses om dette.

6.4. Dersom det er viktig for utsteders virksomhet eller lønnsomhet, skal det inntas et sammendrag av 
opplysningene om utsteders avhengighet av patenter eller lisenser, industrielle avtaler, forretningsavtaler, 
finansielle kontrakter eller nye produksjonsmetoder.

6.5. Grunnlaget for eventuelle opplysninger om utsteders konkurransemessige stilling.

7. ORGANISASJONSSTRUKTUR

7.1. Dersom utsteder inngår i et konsern, en kort beskrivelse av konsernet og utsteders rolle i det.

7.2. En liste over utsteders vesentlige datterselskaper, herunder navn, hjemstat eller etableringsstat, eierandel og 
andel av stemmerettene dersom denne avviker fra eierandelen.

8. FAST EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR

8.1. Opplysninger om eventuelle eksisterende eller planlagte investeringer i anleggsmidler, herunder leide 
eiendommer og eventuelle vesentlige heftelser knyttet til disse.
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8.2. En beskrivelse av eventuelle miljøforhold som kan påvirke utsteders bruk av anleggsmidlene.

9. OVERSIKT OVER DRIFT OG ØKONOMI

9.1. Finansiell stilling

 Dersom slike opplysninger ikke inngår andre steder i registreringsdokumentet, gis en beskrivelse av utsteders 
finansielle stilling, endringer i den og driftsresultater for hvert regnskapsår og hver delårsperiode som det 
kreves historisk finansiell informasjon for; årsakene til vesentlige endringer i den finansielle informasjonen 
fra et regnskapsår til et annet angis i den grad det er nødvendig for å forstå utsteders samlede virksomhet.

9.2. Driftsresultater

9.2.1. En beskrivelse av vesentlige forhold, herunder uvanlige eller sjeldne hendelser eller ny utvikling som har hatt 
vesentlig innvirkning på utsteders driftsresultater, med angivelse av i hvilken grad resultatene ble påvirket.

9.2.2. Dersom regnskapene viser vesentlige endringer i netto omsetning eller inntekter, skal det redegjøres for 
årsakene til disse endringene.

9.2.3. Angi alle statlige, økonomiske, skattemessige, monetære eller politiske faktorer som direkte eller indirekte har 
eller kan ha vesentlig innvirkning på utsteders virksomhet.

10. KAPITALSTRUKTUR

10.1. Opplysninger om utsteders kapitalstruktur (både kortsiktig og langsiktig finansiering).

10.2. En redegjørelse for utsteders kontantstrømmer, herunder opplysninger om kilder og beløp.

10.3. Opplysninger om utsteders lånebehov og finansieringsstruktur.

10.4. Opplysninger om eventuelle begrensninger på bruken av kapital som direkte eller indirekte har eller kan ha 
vesentlig innvirkning på utsteders virksomhet.

10.5. Opplysninger om forventede finansieringsbehov for å oppfylle forpliktelsene nevnt i punkt 5.2.3 og 8.1.

11. FORSKNING OG UTVIKLING, PATENTER OG LISENSER

 En beskrivelse av utsteders forsknings- og utviklingsstrategi for hvert regnskapsår for perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen, herunder de beløp som er brukt på forsknings- og 
utviklingsvirksomhet, i den grad dette er vesentlig.

12. OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK

12.1. Angi de viktigste nyere utviklingstrekkene innen produksjon, salg og lagerbeholdning, og kostnader og 
salgspriser fra utgangen av foregående regnskapsår til datoen for registreringsdokumentet.

12.2. Angi alle kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis 
vil ha en vesentlig innvirkning på utsteders framtidsutsikter; opplysningene skal som et minstekrav omfatte 
inneværende regnskapsår.

13. RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER

 Dersom en utsteder velger å innta en resultatprognose eller et resultatestimat i registreringsdokumentet, skal 
det inneholde opplysninger som nevnt i punkt 13.1 og 13.2.

13.1. En redegjørelse for de viktigste antakelser som ligger til grunn for utsteders prognoser eller estimater.

 Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av styre, ledelse eller 
tilsynsorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres innflytelse. Antakelsene 
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skal dessuten være lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, og de skal ikke avhenge av 
at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige.

13.2. En uttalelse utarbeidet av uavhengige revisorer som bekrefter at resultatprognosen eller -estimatet etter 
deres mening er sammenstilt på tilbørlig måte basert på det angitte grunnlag, og at regnskapsgrunnlaget for 
prognosen eller estimatet er konsistent med utsteders regnskapsprinsipper.

13.3. Resultatprognosen eller -estimatet skal utarbeides slik at de er sammenlignbare med den historiske finansielle 
informasjonen.

13.4. Dersom en resultatprognose er offentliggjort i et prospekt som fremdeles er gyldig, skal det framlegges en 
bekreftelse på at prognosen fremdeles er korrekt på datoen for registreringsdokumentet, eventuelt en forklaring 
på hvorfor prognosen ikke lenger er gyldig.

14. STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER SAMT LEDENDE ANSATTE

14.1. Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteder dersom disse er av vesentlig betydning for utsteder:

a) medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer,

b) komplementarer i kommandittaksjeselskaper,

c) stiftere, dersom utsteder er opprettet for mindre enn fem år siden,

og

d) ledende ansatte som har sakkunnskap og erfaring som er avgjørende for utsteders virksomhet.

 Angivelse av eventuelle familiebånd mellom noen av nevnte personer.

 For alle medlemmer av utsteders styre, ledelse eller tilsynsorganer og alle personer som er nevnt i første ledd 
bokstav b) og d), skal det gis nærmere opplysninger om relevant ledelseskompetanse og -erfaring sammen med 
følgende opplysninger:

a) navn på alle selskaper og kommandittselskaper der vedkommende har vært medlem av styre, ledelse eller 
tilsynsorganer eller har vært komplementar i løpet av de fem siste år, med angivelse av om vedkommende 
fremdeles er medlem av styre, ledelse eller tilsynsorganer eller komplementar. Det er ikke nødvendig å 
oppgi alle utsteders datterselskaper der vedkommende er medlem av styre, ledelse eller tilsynsorganer.

b) eventuell domfellelse for økonomisk kriminalitet de fem siste år,

c) opplysninger om eventuelle konkurser, bobehandlinger eller avviklinger som en person angitt i første ledd 
bokstav a) og d) de fem siste år har vært involvert i som utøver av funksjoner fastsatt i første ledd bokstav 
a) og d),

d) opplysninger om eventuelle offentlige anklager og/eller sanksjoner overfor vedkommende fra 
reguleringsmyndigheter eller tilsynsorganer (herunder utpekte bransjeorganisasjoner), og om en domstol 
tidligere har fradømt vedkommende retten til å delta som medlem av en utsteders styre, ledelse eller 
tilsynsorganer eller til å ha ledende eller overordnet funksjon hos en utsteder i løpet av minst de fem siste 
år.
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 Dersom det ikke finnes slike opplysninger å gi, skal det gis en bekreftelse på dette.

14.2. Interessekonflikter for styre, ledelse eller tilsynsorganer samt ledende ansatte

 En beskrivelse av mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 14.1 har overfor 
utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Dersom slike konflikter ikke foreligger, skal 
det gis en bekreftelse på det.

 Enhver avtale eller overenskomst med større aksjeeiere, kunder, leverandører eller andre, som ligger til grunn 
for at en person nevnt i punkt 14.1 er valgt til medlem av styre, ledelse eller tilsynsorganer eller er blitt ledende 
ansatt.

 Opplysninger om eventuelle begrensninger som personer nevnt i punkt 14.1 har avtalt vedrørende overdragelse 
av sin beholdning av utsteders verdipapirer i løpet av et bestemt tidsrom. 

15. VEDERLAG OG YTELSER

 Når det gjelder siste hele regnskapsår for personene nevnt i punkt 14.1 første ledd bokstav a) og d):

15.1. Beløp utbetalt som vederlag til disse personene (herunder eventuelle betingede eller etterskuddsbetalte 
vederlag) samt naturalytelser som er ytet av utsteder og utsteders datterselskaper, for alle typer tjenester utført 
for utsteder og utsteders datterselskaper av noen person.

 Opplysningene skal gis særskilt for hver person, med mindre utsteders hjemstat ikke krever individuelle 
opplysninger og utsteder heller ikke offentliggjør opplysningene på en annen måte.

15.2. Det samlede beløp som avsettes eller oppspares av utsteder eller utsteders datterselskaper til pensjoner eller 
liknende ytelser.

16. ARBEIDSFORMENE I STYRET

 Når det gjelder utsteders siste avsluttede regnskapsår, og med mindre annet er angitt, for personene angitt i 
punkt 14.1 første ledd bokstav a):

16.1. Eventuell utløpsdato for nåværende valgperiode og angivelse av perioden vedkommende har tjenestegjort.

16.2. Opplysninger om tjenestekontrakter mellom medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer og utsteder eller 
utsteders datterselskaper, som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet, eller eventuelt en egnet 
negativ erklæring.

16.3. Opplysninger om utsteders revisjonskomité og kompensasjonskomité, herunder navn på komitémedlemmene 
og et sammendrag av mandatet for komiteenes arbeid.

16.4. En erklæring om hvorvidt utsteder følger hjemstatens regler for eierstyring og selskapsledelse. Dersom 
utsteder ikke følger slike regler, skal erklæringen ledsages av en forklaring på hvorfor utsteder ikke følger 
dem.

17. ARBEIDSTAKERE

17.1. Antall arbeidstakere ved utløpet av perioden eller gjennomsnittlig antall for hvert regnskapsår for perioden 
som omfattes av den historiske finansielle informasjonen fram til datoen for registreringsdokumentet (og 
eventuelle vesentlige endringer av antall ansatte), og fordelingen av arbeidstakere per virksomhetsområde og 
geografisk område, dersom dette er mulig og vesentlig. Dersom utsteder har et betydelig antall midlertidig 
ansatte arbeidstakere, skal det i tillegg inngå opplysninger om gjennomsnittlig antall midlertidig ansatte 
arbeidstakere i løpet av siste regnskapsår.

17.2. Eierinteresser og aksjeopsjoner 

 For hver enkelt person som nevnt i punkt 14.1 første ledd bokstav a) og d), framlegges opplysninger om 
beholdning av aksjer i utsteder og eventuelle opsjoner knyttet til utsteders aksjer; opplysningene skal være så 
oppdatert som praktisk mulig.
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17.3. Opplysninger om eventuelle ordninger for ansattes erverv av aksjer og lignende i utsteder.

18. STØRRE AKSJEEIERE

18.1. I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det angis navn på alle personer, unntatt medlemmer av styre, 
ledelse eller tilsynsorganer, som direkte eller indirekte har en eier- eller stemmerettsandel i utsteder som skal 
meldes i henhold til utsteders nasjonale lovgivning, samt angis beløp for vedkommende andel; dersom ingen 
personer oppfyller disse kriteriene, skal det framlegges en egnet negativ erklæring.

18.2. Det skal angis om større aksjeeiere i utsteder har ulike stemmeretter, eller framlegges en egnet negativ 
erklæring.

18.3. I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, herunder av hvem og hvordan, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre misbruk 
av slik kontroll.

18.4. En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring av 
kontrollen over utsteder.

19. TRANSAKSJONER MELLOM NÆRSTÅENDE PARTER

 Nærmere opplysninger om transaksjoner mellom nærstående parter (som for dette formål defineres i henhold 
til standardene vedtatt ved forordning (EF) nr. 1606/2002) som utsteder har inngått i løpet av perioden 
som omfattes av den historiske finansielle informasjonen og fram til datoen for registreringsdokumentet; 
opplysningene skal gis i samsvar med eventuelle relevante standarder vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 
1606/2002.

 Dersom slike standarder ikke får anvendelse for utsteder, skal følgende opplysninger gis:

a) arten og omfanget av alle transaksjoner som hver for seg eller samlet er vesentlige for utstederen. Dersom 
slike transaksjoner mellom nærstående parter ikke er inngått på markedsvilkår, skal det framlegges en 
forklaring på hvorfor transaksjonene ikke ble gjennomført på markedsvilkår. Ved forpliktelser i form av 
utestående lån, herunder alle former for garantier, skal utestående beløp angis,

b) det beløpet eller den prosentandelen som transaksjonene mellom nærstående parter utgjør av utsteders 
omsetning.

20. FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, 
FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT

20.1. Historisk finansiell informasjon

 Revidert historisk finansiell informasjon for de tre siste regnskapsårene (eller for hele perioden utstederen har 
drevet sin virksomhet dersom den er kortere enn tre år) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for 
hvert år. Slik finansiell informasjon skal utarbeides i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, eller, dersom 
forordningen ikke får anvendelse, i samsvar med medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder for utstedere 
fra Fellesskapet. Utstedere fra tredjestater skal utarbeide slik finansiell informasjon i samsvar med internasjonale 
regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold 
til en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. Dersom 
den finansielle informasjonen ikke tilsvarer disse standardene, skal opplysningene framlegges i form av 
omarbeidede regnskaper.

 De to siste årenes reviderte historiske finansielle informasjon skal framlegges og utarbeides i en form som 
er i samsvar med den som vil bli brukt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder 
regnskapsstandarder og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper.
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 Dersom utsteder har drevet innenfor sitt nåværende virksomhetsområde i mindre enn ett år, skal den reviderte 
historiske finansielle informasjonen for den perioden utarbeides i samsvar med standardene for årsregnskaper 
i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller, dersom forordningen ikke får anvendelse, i samsvar med 
medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder dersom utsteder er fra Fellesskapet. Utstedere fra tredjestater 
skal utarbeide den finansielle informasjonen i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter 
framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold til en tredjestats nasjonale 
regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. Den historiske finansielle 
informasjonen skal være revidert.

 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnitt, minst omfatte:

balanse,a) 

resultatregnskap,b) 

c) en oversikt som viser alle endringer i egenkapitalen eller endringer i egenkapitalen med unntak av 
endringer som følge av kapitaltransaksjoner med eller utbetalinger til eierne,

d) kontantstrømoppstilling,

e) regnskapsprinsipper og noter.

 Den historiske årlige finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en uavhengig vurdering av 
om den finansielle informasjonen for registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde, i samsvar med 
gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard.

20.2. Proforma finansiell informasjon

 Ved vesentlige bruttoendringer skal det gis en beskrivelse av hvordan transaksjonen ville ha påvirket utsteders 
eiendeler og forpliktelser og resultat dersom transaksjonen hadde vært gjennomført i begynnelsen av den 
angitte perioden eller på den angitte dato.

 Dette kravet vil normalt være oppfylt ved proforma finansiell informasjon.

 Proforma finansiell informasjon skal framlegges som fastsatt i vedlegg II og skal inneholde opplysningene 
angitt i nevnte vedlegg.

 Proforma finansiell informasjon skal ledsages av en uttalelse utarbeidet av uavhengig revisor.

20.3. Regnskaper

 Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte årsregnskaper, skal i det minste de 
konsoliderte årsregnskapene inntas i registreringsdokumentet.

20.4. Revisjon av årlig historisk finansiell informasjon

20.4.1. En erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Dersom revisor som har foretatt 
lovfestet revisjon har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om den historiske finansielle informasjonen, 
eller dersom revisjonsberetningen inneholder forbehold eller presiseringer, skal nektelsen, forbeholdet eller 
presiseringene gjengis fullt ut med en forklaring.

20.4.2. Angivelse av de andre opplysningene i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene.

20.4.3. Dersom finansielle opplysninger i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte regnskaper, 
skal kilden angis og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert.
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20.5. Alderen på den siste finansielle informasjonen

20.5.1. Det siste regnskapsåret for den reviderte finansielle informasjonen skal ikke være avsluttet mer enn:

a) 18 måneder før datoen for registreringsdokumentet dersom utsteder inntar revidert delårsrapport i 
registreringsdokumentet,

b) 15 måneder før datoen for registreringsdokumentet dersom utsteder inntar urevidert delårsrapport i 
registreringsdokumentet.

20.6. Delårsinformasjon og annen finansiell informasjon

20.6.1. Dersom utsteder har offentliggjort kvartalsvis eller halvårlig finansiell informasjon etter datoen for de 
siste reviderte regnskapene, skal denne informasjonen inngå i registreringsdokumentet. Dersom den 
kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, 
skal revisjonsberetningen eller revisors uttalelse vedrørende begrenset revisjon også inntas. Dersom den 
kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen ikke har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, 
skal dette angis.

20.6.2. Dersom registreringsdokumentet er datert mer enn ni måneder etter utløpet av det siste reviderte 
regnskapsåret, skal det inntas finansiell delårsinformasjon for minst de seks første månedene i regnskapsåret; 
delårsinformasjonen kan være urevidert (noe som eventuelt skal angis).

 Finansiell delårsinformasjon skal omfatte sammenlignbare regnskaper for samme periode i foregående 
regnskapsår; kravet om sammenlignbare balansetall kan som et unntak oppfylles ved framlegging av balansen 
fra siste årsregnskap.

20.7. Utbyttepolitikk

 En beskrivelse av utsteders utbyttepolitikk og eventuelle begrensninger i den forbindelse.

20.7.1. Utbytte per aksje for hvert regnskapsår i den perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen, 
justert for eventuelle endringer i antall aksjer for å gjøre det sammenlignbart.

20.8. Rettergang og voldgift

 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder 
alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere 
tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller 
eventuelt en egnet negativ erklæring.

20.9. Vesentlige negative endringer i utsteders finansielle stilling eller markedsstilling

 En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er 
skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon 
eller delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring.

21. TILLEGGSOPPLYSNINGER

21.1. Aksjekapital

 Følgende opplysninger per datoen for den siste balansen som inngår i den historiske finansielle 
informasjonen:

21.1.1. Aksjekapital for hver aksjeklasse:

a) antall aksjer i henhold til vedtektene,

b) antall utstedte og fullt innbetalte aksjer og antall utstedte aksjer som ikke er fullt innbetalt,
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c) pålydende verdi per aksje eller angivelse av at aksjene ikke har noen pålydende verdi,

d) en avstemming av antall utstedte aksjer ved årets begynnelse og slutt. Det skal angis om mer enn 10 % av 
aksjekapitalen er betalt for med andre eiendeler enn kontanter i perioden som omfattes av den historiske 
finansielle informasjonen.

21.1.2. Dersom det finnes aksjer som ikke representerer kapitalen, skal antall og viktigste egenskaper angis.

21.1.3. Antall, bokført verdi og pålydende verdi for aksjer i utsteder som eies av eller på vegne av utsteder selv eller 
utsteders datterselskaper.

21.1.4. Beløp for konvertible verdipapirer, ombyttelige verdipapirer eller verdipapirer med tegningsretter, samt 
angivelse av vilkårene og reglene for konvertering, ombytting eller tegning.

21.1.5. Opplysninger om og vilkår for kjøpsretter og/eller -plikter med hensyn til vedtektsbestemt, men ikke tegnet 
aksjekapital, eller en forpliktelse til å forhøye aksjekapitalen.

21.1.6. Opplysninger om opsjoner på kapitalen i konserner, eller avtaler med eller uten betingelser om å få slike 
opsjoner, samt nærmere opplysninger om opsjonene, herunder om de personer opsjonene er knyttet til.

21.1.7. Opplysninger om aksjekapitalens utvikling med vekt på eventuelle endringer i perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen.

21.2. Stiftelsesdokument og vedtekter

21.2.1. Angivelse av utsteders hensikt og formål med henvisning til hvor dette er nevnt i stiftelsesdokumentet og i 
vedtektene.

21.2.2. Et sammendrag av bestemmelser i utsteders vedtekter eller andre regler som gjelder medlemmer av utsteders 
styre, ledelse og tilsynsorganer.

21.2.3. En beskrivelse av rettigheter, preferanser og begrensninger knyttet til hver klasse av de eksisterende aksjer.

21.2.4. En beskrivelse av framgangsmåten for å endre aksjeeiernes rettigheter, med angivelse av om vilkårene er 
strengere enn det som er fastsatt i loven.

21.2.5. En beskrivelse av vilkårene for innkalling til ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, herunder 
vilkår for møterett.

21.2.6. En kort beskrivelse av eventuelle bestemmelser i utsteders vedtekter eller andre regler som kan tenkes å 
forsinke, utsette eller hindre et kontrollskifte i utsteder.

21.2.7. Angivelse av eventuelle bestemmelser i utsteders vedtekter eller andre regler som fastsetter grensen for 
størrelse på eierandeler som skal offentliggjøres.

21.2.8. En beskrivelse av vilkår i stiftelsesdokumentet, vedtektene eller andre regler om endring av kapitalen, dersom 
vilkårene er strengere enn det som er fastsatt i loven.

22. VESENTLIGE KONTRAKTER

 Et sammendrag av vesentlige kontrakter hvor utsteder eller et konsernmedlem er part, og som er inngått de 
to siste år før offentliggjøringen av registreringsdokumentet, med unntak av kontrakter inngått innenfor den 
normale virksomheten. 
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 Et sammendrag av alle andre kontrakter (med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten) 
som er inngått av et konsernmedlem, og som inneholder bestemmelser som gir et konsernmedlem plikter eller 
rettigheter som er vesentlige for konsernet på datoen for registreringsdokumentet.

23. OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN, EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSE-
ERKLÆRINGER

23.1. Dersom det i registreringsdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av registreringsdokumentet.

23.2. Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt 
gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, 
er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg 
skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene.

24. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

 En erklæring om at følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn:

a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter,

b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser 
som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller 
som det vises til i registreringsdokumentet,

c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell 
informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for 
offentliggjøringen av registreringsdokumentet.

 Angivelse av hvor ovennevnte dokumenter er tilgjengelige for innsyn, enten fysisk eller elektronisk.

25. OPPLYSNINGER OM EIERANDELER

 Opplysninger om foretak der utstederen har en eierandel som kan antas å ha vesentlig innvirkning på 
vurderingen av utsteders eiendeler og forpliktelser, finansielle stilling og resultater.
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VEDLEGG II

Modul for proforma finansiell informasjon

1. Proformainformasjonen skal inneholde en beskrivelse av transaksjonen, de berørte virksomheter eller foretak samt 
perioden opplysningene gjelder. Følgende skal være klart beskrevet:

a) formålet med utarbeidingen av opplysningene,

b) at de utelukkende er utarbeidet for veiledende formål,

c) at proforma finansiell informasjon er av en slik art at de beskriver en hypotetisk situasjon og derfor ikke 
avspeiler selskapets faktiske finansielle stilling eller resultat.

2. Avhengig av omstendighetene omfatter proforma finansiell informasjon balanse, resultatregnskap og tilhørende 
kommentarer.

3. Proforma finansiell informasjon skal normalt framlegges i kolonneform og i følgende rekkefølge:

a) historisk ikke-justert informasjon,

b) proformajusteringer,

 og

c) den resulterende proforma finansielle informasjonen i siste kolonne.

 Kildene til proforma finansiell informasjon skal angis, og regnskapene fra eventuelle ervervede virksomheter eller 
foretak skal inngå i prospektet.

4. Proformainformasjon skal utarbeides i en form som er konsistent med de regnskapsprinsipper som er anvendt i 
utsteders siste regnskaper eller skal anvendes i utsteders neste regnskaper, og følgende skal angis:

på hvilket grunnlag opplysningene er utarbeidet,a) 

kilden til hver enkelt opplysning og justering.b) 

5. Proformainformasjon kan bare offentliggjøres for:

inneværende regnskapsperiode,a) 

 siste avsluttede regnskapsperiode,b) 

 og/eller

c) den siste delårsperioden som det er eller vil bli offentliggjort relevant ikke-justert informasjon for i samme 
dokument.

6. Proformajusteringer knyttet til proforma finansiell informasjon skal:

a) vises tydelig og forklares,

b) være direkte knyttet til transaksjonen,

c) være underbygget med fakta.
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 I tillegg skal det i forbindelse med proforma resultatregnskap eller kontantstrømoppstillinger klart skilles mellom 
justeringer som forventes å ha fortsatt innvirkning på utsteder, og de som ikke har det.

7. Uttalelsen utarbeidet av uavhengige revisorer skal angi at etter deres mening:

a) er den proforma finansielle informasjonen sammenstilt på tilbørlig måte basert på det angitte grunnlag,

b) er grunnlaget konsistent med utsteders regnskapsprinsipper.
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VEDLEGG III

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i verdipapirdokumentet for aksjer (mal)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i prospektet; dersom noen er ansvarlig bare for visse 
deler av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders styre, 
ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for prospektet om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i 
samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det 
kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en 
erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler av prospektet om at opplysningene i den delen av prospektet 
de er ansvarlig for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer 
utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

2. RISIKOFAKTORER

 Et avsnitt kalt «risikofaktorer» der det klart redegjøres for vesentlige risikofaktorer for verdipapirene som 
omfattes av tilbudet og/eller opptas til notering, med henblikk på å vurdere markedsrisikoen i tilknytning til 
verdipapirene.

3. NØKKELOPPLYSNINGER

3.1. Erklæring om arbeidskapital

 En erklæring fra utsteder om at arbeidskapitalen etter utsteders vurdering anses tilstrekkelig til å dekke 
utsteders nåværende behov, eller opplysning om hvordan utsteder planlegger å framskaffe nødvendig 
arbeidskapital.

3.2. Kapitalisering og gjeldsforpliktelser

 En erklæring om kapitalisering og gjeldsforpliktelser (med skille mellom garanterte og ikke-garanterte, 
sikrede og usikrede gjeldsforpliktelser) på en dato som ikke skal være tidligere enn 90 dager før datoen for 
dokumentet. Gjeldsforpliktelser omfatter også indirekte og betingede gjeldsforpliktelser.

3.3. Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet

 En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for 
emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte personer og interessens karakter.

3.4. Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet

 Formålet med tilbudet og eventuelt anslått nettoproveny fordelt på planlagte hovedformål i prioritert 
rekkefølge. Dersom utsteder er klar over at det forventede provenyet ikke vil være tilstrekkelig til å dekke alle 
planlagte formål, angis beløpet og kildene for andre nødvendige midler. Det skal gis nærmere opplysninger 
om anvendelsen av provenyet, særlig der det anvendes til erverv av eiendeler, med mindre dette skjer som 
ledd i den normale virksomheten, til å finansiere varslede overtakelser av andre virksomheter eller til å kjøpe 
tilbake, redusere eller innløse gjeldsforpliktelser.

4. OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRENE SOM TILBYS/OPPTAS TIL NOTERING

4.1. En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys og/eller opptas til notering, herunder ISIN 
(International Security Identification Number) eller andre tilsvarende sikkerhetsidentifikasjonskoder.
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4.2. Gjeldende lovgivning for verdipapirene.

4.3. Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdipapirer og om verdipapirene 
er fysiske eller elektroniske. I det siste tilfellet angis navn og adresse til foretaket som har ansvar for å føre 
registeret.

4.4. Valuta brukt i emisjonen.

4.5. En beskrivelse av hvilke rettigheter som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i slike 
rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene:

rett til utbytte:– 

fastsatt dato da retten til utbytte oppstår– 

tidsfrist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet tilfaller etter slikt bortfall,– 

utbytterestriksjoner og -prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen stat,– 

utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ eller ikke-kumulativ – 
betalingsmåte,

stemmerett,– 

fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse,– 

rett til deling av utsteders overskudd,– 

rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling,– 

innløsningsbestemmelser,– 

konverteringsbestemmelser.– 

4.6. Ved nyemisjoner skal de vedtak, tillatelser og godkjenninger som ligger til grunn for verdipapiremisjonen 
angis.

4.7. Ved verdipapiremisjoner skal forventet emisjonsdato angis.

4.8. Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes frie omsettelighet.

4.9. Opplysninger om eventuelle regler om pliktige overtakelsestilbud og/eller tvangsinnløsning og tvangsutløsning 
knyttet til verdipapirene.

4.10. Opplysninger om offentlige overtakelsestilbud som gjelder utsteders aksjer, som er framsatt av tredjemann 
i løpet av siste og inneværende regnskapsår. Prisen eller bytteforholdet i slike tilbud samt resultatet skal 
opplyses.

4.11. Når det gjelder staten der utsteder har sitt forretningskontor, og den eller de stater der tilbudet framsettes eller 
der det søkes om opptak til notering:

opplysninger om eventuell kildeskatt på inntektene fra verdipapiret,– 

angivelse av om utsteder tar ansvar for å holde tilbake kildeskatten.– 

5. VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILBUDET

5.1. Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning

5.1.1. Vilkår for tilbudet
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5.1.2. Størrelsen på emisjonen/tilbudet, der det skilles mellom verdipapirer som tilbys for salg, og verdipapirer som 
legges ut til tegning; dersom størrelsen ikke er fastsatt, angis hvordan og på hvilket tidspunkt det endelige 
beløpet for tilbudet skal offentliggjøres.

5.1.3. Tegningsperioden, med eventuelle endringer, med en beskrivelse av framgangsmåten for tegning.

5.1.4. Angivelse av når og på hvilke vilkår tilbudet kan kalles tilbake eller oppheves og om tilbakekallingen kan skje 
etter at handelen er begynt.

5.1.5. Angivelse av muligheten til å redusere antall tegninger, og framgangsmåten for tilbakebetaling av 
overskytende beløp betalt av tegnerne.

5.1.6. Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall verdipapirer eller samlet 
investeringsbeløp).

5.1.7. Angivelse av fristen for å trekke tilbake en tegning, forutsatt at investorene har tillatelse til å trekke tilbake 
tegningen.

5.1.8. Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene.

5.1.9. Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet av tilbudet.

5.1.10. Framgangsmåte for utøvelse av fortrinnsrett til aksjetegning, tegningsretters (subscription rights’) omsettelighet 
og behandling av ikke benyttede tegningsretter (subscription rights).

5.2. Plan for spredning og tildeling

5.2.1. Kategorier av investorer som mottar tilbudet om verdipapirene. Dersom tilbudet framsettes samtidig på 
markedene i to eller flere stater, og dersom en transje er forbeholdt eller vil bli forbeholdt enkelte av disse 
markedene, skal de aktuelle transjene angis.

5.2.2. Opplysning om større aksjeeiere eller medlemmer av utsteders styre, ledelse eller tilsynsorganer har til hensikt 
å delta i tegningen, eller om noen personer har til hensikt å tegne andeler som tilsvarer mer enn fem prosent 
av tilbudet, i den grad utsteder har kjennskap til dette.

5.2.3. Opplysninger før tildelingen:

a) tilbudets inndeling i transjer, herunder transjer forbeholdt institusjonelle investorer, private investorer og 
utsteders ansatte samt eventuelle andre transjer,

b) vilkårene for retten til å overføre aksjer til andre, omfanget av denne retten og eventuelle minstestørrelser 
for enkelttransjer,

c) tildelingsmetoden(e) som skal anvendes for transjen for private investorer og utsteders ansatte ved en 
eventuell overtegning av disse transjene,

d) angivelse av eventuell forhåndsbestemt prioritering av visse kategorier av investorer eller visse 
tilknyttede grupper (herunder programmer for venner og familiemedlemmer), andelen av tilbudet som er 
forbeholdt slik prioritet, og kriteriene for å inngå i slike klasser eller grupper,

e) angivelse av om tegning eller ordre om tegning kan behandles ulikt ved tildelingen avhengig av hvilket 
foretak som har lagt inn eller formidlet slik tegning eller ordre,

f) eventuelle minstetildelinger innenfor transjen for private investorer,
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g) vilkårene for avslutning av tilbudet samt den tidligste datoen for avslutning av tilbudet,

h) om det er tillatt å foreta flere tegninger, og dersom dette ikke er tillatt, hvordan slike tegninger skal 
behandles.

5.2.4. Framgangsmåten for å underrette tegnerne om beløpet som er tildelt, og opplysning om hvorvidt handelen kan 
innledes før underretning er gitt.

5.2.5. Overtildelingsbestemmelse og overtildelingsopsjon:

a) angivelse av omfanget av en eventuell overtildelingsbestemmelse og/eller overtildelingsopsjon,

b) overtildelingsbestemmelsens og/eller overtildelingsopsjonens varighet,

c) vilkår for overtildelingsbestemmelsen eller overtildelingsopsjonen.

5.3. Kursfastsettelse

5.3.1. Angivelse av kursen verdipapirene vil bli tilbudt til. Dersom kursen ikke er kjent, eller dersom det ikke 
finnes et etablert og/eller likvid marked for verdipapirene, angis framgangsmåten for fastsettelse av kursen, 
med opplysning om hvem som har fastsatt kriteriene eller er formelt ansvarlig for fastsettelsen. Angivelse av 
størrelsen på alle utgifter og avgifter som spesifikt ilegges tegner eller kjøper.

5.3.2. Framgangsmåte for offentliggjøring av tilbudskurs

5.3.3. Dersom utsteders aksjeeiere har fortrinnsrett til kjøp, og denne retten begrenses eller fravikes, angis 
grunnlaget for emisjonskursen dersom emisjonen skjer mot kontant betaling, samt årsakene til begrensningen 
eller fravikelsen og hvem som drar fordel av dette.

5.3.4. Dersom det foreligger eller kan foreligge vesentlig avvik mellom den offentlige tilbudskursen og den faktiske 
kontantkostnaden for medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer, ledende ansatte eller tilknyttede 
personer, for verdipapirer som de har ervervet i løpet av det siste året, eller som de har rett til å erverve, 
skal det foretas en sammenligning mellom kursen på det foreslåtte offentlige tilbudet og den faktiske 
kontantinnbetalingen fra nevnte personer.

5.4. Plassering og fulltegningsgaranti

5.4.1. Navn og adresse til den eller de som tilrettelegger tilbudet og de enkelte deler av det, samt i den grad utsteder 
eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller de som plasserer verdipapirene i de enkelte stater der tilbudet 
finner sted.

5.4.2. Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depositarer i den enkelte stat.

5.4.3. Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og adresse til foretak som 
skal plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på grunnlag av en avtale om «best mulig» plassering. 
Angivelse av vesentlige bestemmelser i avtalene, herunder kvoter. Dersom fulltegningsgarantien ikke omfatter 
hele emisjonen, angis hvilken andel som ikke er omfattet. Angivelse av samlet beløp for plasseringsprovisjon 
og fulltegningsgarantiprovisjon.

5.4.4. Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått.

6. AVTALER OM OPPTAK TIL NOTERING OG HANDEL

6.1. Angivelse av om verdipapirene som tilbys er eller vil bli omfattet av en søknad om opptak til notering 
på et regulert marked eller på andre tilsvarende markeder, med angivelse av de aktuelle markeder. Disse 
opplysningene skal angis uten at det gis inntrykk av at opptaket til notering nødvendigvis vil bli godkjent. De 
nærmeste datoene for opptak til notering av verdipapirene skal angis dersom de er kjent.
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6.2. Opplysning om alle regulerte markeder eller tilsvarende markeder der verdipapirer av samme klasse som 
verdipapirene som skal tilbys eller opptas til notering, allerede er notert, i den grad utsteder har kjennskap til 
dette.

6.3. Dersom det samtidig eller nesten samtidig med emisjonen av verdipapirene som søkes opptatt til notering på et 
regulert marked, foretas tegning eller rettet emisjon av verdipapirer av samme klasse, eller dersom verdipapirer 
av andre klasser utstedes med henblikk på offentlig eller rettet emisjon, angis disse transaksjonenes art og de 
aktuelle verdipapirenes type og antall.

6.4. Navn og adresse til foretak som har forpliktet seg til å fungere som mellommenn i annenhåndsomsetning, 
som skaper likviditet gjennom å stille kjøps- og salgskurser, og en beskrivelse av hovedvilkårene i deres 
forpliktelse.

6.5. Stabilisering: Dersom en utsteder eller selgende aksjeeier har utstedt en overtildelingsopsjon, eller på annen 
måte foreslått at det kan utføres kursstabilisering i forbindelse med et tilbud, skal følgende angis:

6.5.1. at stabilisering kan finne sted, at det ikke garanteres at den vil finne sted og at den når som helst kan 
opphøre,

6.5.2. tidspunkt for start og opphør av den periode da stabiliseringen kan finne sted,

6.5.3. identiteten til den ansvarlige for stabiliseringen for hver relevant jurisdiksjon, med mindre dette ikke er kjent 
på det tidspunkt prospektet offentliggjøres,

6.5.4. at stabiliseringstransaksjoner kan føre til at markedskursen blir høyere enn den ellers ville ha vært.

7. SELGENDE VERDIPAPIRINNEHAVERE

7.1. Navn og forretningsadresse til personen eller foretaket som tilbyr å selge verdipapirene, eventuell stilling 
hos eller annen vesentlig forbindelse som personer som ønsker å selge har hatt med utsteder eller noen av 
utsteders forgjengere eller tilknyttede foretak, i løpet av de tre siste år.

7.2. Antall verdipapirer og klasse som tilbys av hver selgende verdipapirinnehaver.

7.3. Bindingsavtaler:

angivelse av berørte parter,– 

angivelse av avtalens innhold og unntak,– 

angivelse av bindingsperioden.– 

8. KOSTNADER VED EMISJONEN/TILBUDET

8.1. Angivelse av samlet nettoproveny og anslag over de samlede kostnader ved emisjonen/tilbudet.

9. UTVANNING

9.1. Beløp og prosentandel for umiddelbar utvanning som følge av tilbudet.

9.2. Ved tilbud om å tegne til eksisterende aksjeeiere angis beløp og prosentandel for umiddelbar utvanning 
dersom disse ikke benytter tilbudet.

10. TILLEGGSOPPLYSNINGER

10.1. Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med et tilbud, skal det opplyses om 
hvilken funksjon disse har hatt.

10.2. Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller gjennomgått av revisor, 
og der revisor har utarbeidet beretning. Gjengivelse av beretningen eller et sammendrag av den dersom 
vedkommende myndigheter tillater det.
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10.3. Dersom det i verdipapirdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av verdipapirdokumentet.

10.4. Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt 
gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, 
er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg 
skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene.
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VEDLEGG IV

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og 
finansielle derivater (mal)

(Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på under 50 000 euro)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i registreringsdokumentet; dersom noen er ansvarlig bare 
for visse deler av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders 
styre, ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet 
så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler 
av registreringsdokumentet om at opplysningene i den delen av registreringsdokumentet de er ansvarlig 
for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

2. REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON

2.1. Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen 
(samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon).

2.2. Dersom revisorene har trukket seg, er fjernet eller ikke er gjenvalgt i løpet av perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen, skal det gis nærmere opplysninger om dette dersom det er vesentlig.

3. UTVALGT FINANSIELL INFORMASJON

3.1. Utvalgt finansiell informasjon om utstederen, som framlegges for hvert regnskapsår i perioden som omfattes 
av den historiske finansielle informasjonen, og alle senere delårsperioder, i samme valuta som den finansielle 
informasjonen.

 Den utvalgte historiske finansielle informasjonen skal inneholde nøkkeltallene som gir en oversikt over 
utstederens finansielle stilling.

3.2. Dersom det framlegges utvalgt finansiell informasjon for delårsperioder, skal det også framlegges 
sammenlignbare tall for tilsvarende delårsperiode i foregående regnskapsår; kravet om sammenlignbare 
balansetall er likevel oppfylt ved framlegging av balansetall fra siste regnskapsår.

4.  RISIKOFAKTORER

 I et avsnitt kalt «risikofaktorer» skal det gis en klar angivelse av risikofaktorer som kan påvirke utsteders evne 
til å utføre sine plikter i forbindelse med verdipapirene overfor investorer.

5. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER

5.1. Utsteders historie og utvikling

5.1.1. Utsteders foretaksnavn og andre forretningskjennetegn.
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5.1.2. Utsteders registrerte forretningskontor og organisasjonsnummer.

5.1.3. Utsteders stiftelsesdato og varighet dersom utsteder skal bestå i et begrenset tidsrom.

5.1.4. Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, hjemstat og adresse 
og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn 
forretningskontoret).

5.1.5. Eventuelle hendelser knyttet til utstederen som nylig er inntruffet og som i vesentlig grad er relevante ved 
vurderingen av utsteders solvens.

5.2. Investeringer

5.2.1. En beskrivelse av de viktigste investeringene som er foretatt siden tidspunktet for de sist offentliggjorte 
regnskapene.

5.2.2. Opplysninger om utsteders viktigste framtidige investeringer som utsteders ledelsesorganer allerede klart har 
forpliktet seg til.

5.2.3. Opplysninger om forventede kapitalkilder som kreves for å oppfylle forpliktelsene i punkt 5.2.2.

6. FORRETNINGSOVERSIKT

6.1. Hovedvirksomhet

En beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet samt hovedkategorier av solgte produkter og/eller 1.1.1. 
tjenesteytelser.

6.1.2. Angivelse av alle vesentlige nye produkter og/eller tjenester.

6.2. Viktigste markeder

 Kort beskrivelse av de viktigste markedene der utstederen konkurrerer.

6.3. Grunnlaget for eventuelle opplysninger om utsteders konkurransemessige stilling.

7. ORGANISASJONSSTRUKTUR

7.1. Dersom utsteder inngår i et konsern, en kort beskrivelse av konsernet og utsteders rolle i det.

7.2. Dersom utsteder er avhengig av andre foretak i konsernet, skal dette tydelig framgå, og det skal redegjøres for 
denne avhengigheten.

8. OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK

8.1. Det skal gis en erklæring om at det ikke er skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden 
datoen for de sist offentliggjorte regnskapene.

 Dersom utsteder ikke er i stand til å framlegge en slik erklæring, skal det gis nærmere opplysninger om en slik 
vesentlig forverring.

8.2. Angi alle kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis 
vil ha en vesentlig innvirkning på utsteders framtidsutsikter; opplysningene skal som et minstekrav omfatte 
inneværende regnskapsår.

9. RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER

 Dersom en utsteder velger å innta en resultatprognose eller et resultatestimat i registreringsdokumentet, skal 
det inneholde opplysninger som nevnt i punkt 9.1 og 9.2.

9.1. En redegjørelse for de viktigste antakelser som ligger til grunn for utsteders prognoser eller estimater.

 Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av styre, ledelse eller 
tilsynsorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres innflytelse. Antakelsene 
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skal dessuten være lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, og de skal ikke avhenge av 
at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige.

9.2. En uttalelse utarbeidet av uavhengige revisorer som bekrefter at resultatprognosen eller -estimatet etter 
deres mening er sammenstilt på tilbørlig måte basert på det angitte grunnlag, og at regnskapsgrunnlaget for 
prognosen eller estimatet er konsistent med utsteders regnskapsprinsipper.

9.3. Resultatprognosen eller -estimatet skal utarbeides slik at de er sammenlignbare med den historiske finansielle 
informasjonen.

10. STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER

10.1. Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteder dersom disse er av vesentlig betydning for utsteder:

a) medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer,

b) komplementarer i kommandittaksjeselskaper,

10.2. Interessekonflikter i forbindelse med styre, ledelse eller tilsynsorganer

 En beskrivelse av mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 10.1 har overfor 
utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Dersom slike konflikter ikke foreligger, skal 
det gis en bekreftelse på det.

11. ARBEIDSFORMENE I STYRET

11.1. Opplysninger om utsteders revisjonskomité, herunder navn på komitémedlemmene og et sammendrag av 
mandatet for komiteens arbeid.

11.2. En erklæring om hvorvidt utsteder følger hjemstatens regler for eierstyring og selskapsledelse. Dersom 
utsteder ikke følger slike regler, skal erklæringen ledsages av en forklaring på hvorfor utsteder ikke følger 
dem.

12. STØRRE AKSJEEIERE

12.1. I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, herunder hvem og hvordan, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre misbruk av 
slik kontroll.

12.2. En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring av 
kontrollen over utsteder.

13. FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, 
FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT

13.1. Historisk finansiell informasjon

 Revidert historisk finansiell informasjon for de to siste regnskapsårene (eller for hele perioden utstederen har 
drevet sin virksomhet dersom den er kortere enn to år) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for 
hvert år. Slik finansiell informasjon skal utarbeides i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, eller, dersom 
forordningen ikke får anvendelse, i samsvar med medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder for utstedere 
fra Fellesskapet. Utstedere fra tredjestater skal utarbeide slik finansiell informasjon i samsvar med internasjonale 
regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold 
til en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. Dersom 
den finansielle informasjonen ikke tilsvarer disse standardene, skal opplysningene framlegges i form av 
omarbeidede regnskaper.
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 Det siste årets reviderte historiske finansielle informasjon skal framlegges og utarbeides i en form som er 
konsistent med den som vil bli brukt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder 
regnskapsstandarder og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper.

 Dersom utsteder har drevet innenfor sitt nåværende virksomhetsområde i mindre enn ett år, skal den reviderte 
historiske finansielle informasjonen for den perioden utarbeides i samsvar med standardene for årsregnskaper 
i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller, dersom forordningen ikke får anvendelse, i samsvar med 
medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder dersom utsteder er fra Fellesskapet. Utstedere fra tredjestater 
skal utarbeide den finansielle informasjonen i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter 
framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold til en tredjestats nasjonale 
regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. Den historiske finansielle 
informasjonen skal være revidert.

 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnitt, minst omfatte:

a) balanse,

b) resultatregnskap,

c) kontantstrømoppstilling

 og

d) regnskapsprinsipper og noter.

 Den historiske årlige finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en uavhengig 
vurdering av om den finansielle informasjonen for registreringsdokumentets formål gir et rettvisende 
bilde, i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard.

13.2. Regnskaper

 Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte regnskaper, skal i det minste de konsoliderte 
regnskapene inntas i registreringsdokumentet.

13.3. Revisjon av årlig historisk finansiell informasjon

13.3.1. En erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Dersom revisor som har foretatt 
lovfestet revisjon har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om den historiske finansielle informasjonen, 
eller dersom revisjonsberetningen inneholder forbehold eller presiseringer, skal nektelsen, forbeholdet eller 
presiseringene gjengis fullt ut med en forklaring.

13.3.2. Angivelse av de andre opplysningene i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene.

13.3.3. Dersom finansielle opplysninger i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte regnskaper, 
skal kilden angis og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert.

13.4. Alderen på den siste finansielle informasjonen

13.4.1. Det siste reviderte årsregnskapet skal ikke være eldre enn 18 måneder regnet fra datoen for 
registreringsdokumentet.

13.5. Delårsinformasjon og annen finansiell informasjon

13.5.1. Dersom utsteder har offentliggjort kvartalsvis eller halvårlig finansiell informasjon etter datoen for de 
siste reviderte regnskapene, skal denne informasjonen inngå i registreringsdokumentet. Dersom den 
kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, 
skal revisjonsberetningen eller revisors uttalelse vedrørende begrenset revisjon også inntas. Dersom den 
kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen ikke har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, 
skal dette angis.
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13.5.2. Dersom registreringsdokumentet er datert mer enn ni måneder etter utløpet av det siste reviderte 
regnskapsåret, skal det inntas finansiell delårsinformasjon for minst de seks første månedene i regnskapsåret; 
delårsinformasjonen kan være urevidert (noe som eventuelt skal angis).

 Finansiell delårsinformasjon skal omfatte sammenlignbare regnskaper for samme periode i foregående 
regnskapsår; kravet om sammenlignbare balansetall kan som et unntak oppfylles ved framlegging av balansen 
fra siste årsregnskap.

13.6. Rettergang og voldgift

 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder 
alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere 
tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller 
eventuelt en egnet negativ erklæring.

13.7. Vesentlige negative endringer i utsteders finansielle stilling eller markedsstilling

 En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er 
skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon 
eller delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring.

14. TILLEGGSOPPLYSNINGER

14.1. Aksjekapital

14.1.1. Den samlede utstedte kapital, antall aksjer og aksjeklasser som kapitalen består av, nærmere opplysninger om 
aksjenes viktigste egenskaper, andelen av den utstedte kapitalen som gjenstår å innbetale, med angivelse av 
antall eller samlet pålydende verdi, samt type aksjer som ennå ikke er fullt innbetalt, eventuelt inndelt etter 
innbetalingens omfang.

14.2. Stiftelsesdokument og vedtekter

14.2.1. Angivelse av eventuelt register og registreringsnummer samt en beskrivelse av utsteders hensikt og formål og 
hvor dette er nevnt i stiftelsesdokumentet og i vedtektene.

15. VESENTLIGE KONTRAKTER

 Et kort sammendrag av alle vesentlige kontrakter som ikke inngår i utsteders normale løpende virksomhet, og 
som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker utsteders 
evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes.

16. OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN, EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSE-
ERKLÆRINGER

16.1. Dersom det i registreringsdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av registreringsdokumentet.

16.2. Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt 
gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, 
er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg 
skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene.

17. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

 En erklæring om at dokumentene angitt nedenfor (eller kopier av dem) kan kontrolleres i hele 
registreringsdokumentets gyldighetstid, når det er aktuelt:

a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter,
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b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser 
som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller 
som det vises til i registreringsdokumentet.

c) historisk finansiell informasjon om utsteder, eller dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell 
informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for 
offentliggjøringen av registreringsdokumentet.

 Angivelse av hvor ovennevnte dokumenter er tilgjengelige for innsyn, enten fysisk eller elektronisk.
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VEDLEGG V

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i verdipapirdokumentet for obligasjoner (mal)

(Obligasjoner med pålydende verdi per enhet på under 50 000 euro)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i prospektet; dersom noen er ansvarlig bare for visse deler 
av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders styre, ledelse eller 
tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og forretningskontor 
angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for prospektet om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i 
samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det 
kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en 
erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler av prospektet om at opplysningene i den delen av prospektet 
de er ansvarlig for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer 
utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

2. RISIKOFAKTORER

 Et avsnitt kalt «risikofaktorer» der det klart redegjøres for vesentlige risikofaktorer for verdipapirene som 
omfattes av tilbudet og/eller opptas til notering, med henblikk på å vurdere markedsrisikoen i tilknytning til 
verdipapirene.

3. NØKKELOPPLYSNINGER

3.1. Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet

 En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for 
emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte personer og interessens karakter.

3.2. Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet

 Med mindre emisjonens formål er å generere overskudd og/eller sikring mot risiko, skal tilbudets formål angis. 
I så fall skal det opplyses om anslåtte samlede kostnader knyttet til emisjonen/tilbudet og anslått nettobeløp for 
provenyet. Kostnadene og provenyet skal fordeles på planlagte hovedformål i prioritert rekkefølge. Dersom 
utsteder er klar over at det forventede provenyet ikke vil være tilstrekkelig til å dekke alle de planlagte formål, 
angis beløpet og kildene for andre nødvendige midler.

4. OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRENE SOM TILBYS/OPPTAS TIL NOTERING

4.1. En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys og/eller opptas til notering, herunder ISIN 
(International Security Identification Number) eller andre tilsvarende sikkerhetsidentifikasjonskoder.

4.2. Gjeldende lovgivning for verdipapirene.

4.3. Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdipapirer og om verdipapirene 
er fysiske eller elektroniske. I det siste tilfellet angis navn og adresse til foretaket som har ansvar for å føre 
registeret.

4.4. Valuta brukt i emisjonen.

4.5. Prioritering av verdipapirene som tilbys og/eller opptas til notering, herunder sammendrag av eventuelle 
klausuler som har som formål å bestemme prioriteten av verdipapirene eller underordne disse utsteders 
eventuelle nåværende eller framtidige forpliktelser.
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4.6. En beskrivelse av hvilke rettigheter som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i slike 
rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene.

4.7. Nominell rente og bestemmelser om rentebetalinger:

datoen når renten begynner å løpe og renteterminene– 

foreldelsesfrist for rentekrav og krav om tilbakebetaling av hovedstol.– 

 Dersom renten ikke er fast, en beskrivelse av det underliggende instrument denne er basert på og hvilken 
metode som skal anvendes for å forbinde disse, samt en angivelse av hvor det er mulig å få opplysninger om 
det underliggende instruments tidligere og videre utvikling og om dets svingninger:

angivelse av eventuelle forstyrrelser i markedet eller ved oppgjør som påvirker det underliggende – 
instrumentet,

justeringsregler for å ta hensyn til hendelser som påvirker det underliggende instrumentet,– 

navn på beregningsagenten.– 

 Dersom rentebetalingen på verdipapiret er knyttet til et finansielt derivat, skal det gis en klar og fullstendig 
forklaring slik at investorene kan forstå hvordan verdien av deres investeringer påvirkes av verdien på de 
underliggende instrumentene, særlig under de omstendigheter der risikoen er mest åpenbar.

4.8. Forfallsdato og regler om nedbetaling av lånet, herunder tilbakebetalingsmåter. Dersom det er planer om 
førtidig nedbetaling på utsteders eller verdipapirinnehavers initiativ, skal det gjøres rede for nedbetalingsfrister 
og -vilkår.

4.9. En angivelse av effektiv rente. Kort beskrivelse av framgangsmåten for beregning av den effektive renten.

4.10. En angivelse av hvordan obligasjonseiere er representert, herunder angivelse av organisasjonen som 
representerer investorene og bestemmelser om slik representasjon. Angivelse av hvor offentligheten kan få 
tilgang til kontrakter knyttet til slike former for representasjon.

4.11. Ved nyemisjoner skal de vedtak, tillatelser og godkjenninger som ligger til grunn for verdipapiremisjonen 
angis.

4.12. Ved verdipapiremisjoner skal forventet emisjonsdato angis.

4.13. Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes frie omsettelighet.

4.14. Når det gjelder staten der utsteder har sitt forretningskontor, og den eller de stater der tilbudet framsettes eller 
der det søkes om opptak til notering:

opplysninger om eventuell kildeskatt på inntektene fra verdipapiret,– 

angivelse av om utsteder tar ansvar for å holde tilbake kildeskatten.– 

5. VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILBUDET

5.1. Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning

5.1.1. Vilkår for tilbudet

5.1.2. Samlet verdi av emisjonen/tilbudet; dersom beløpet ikke er fastsatt, en angivelse av hvordan og på hvilket 
tidspunkt det endelige beløpet for tilbudet skal offentliggjøres.

5.1.3. Tegningsperioden, med eventuelle endringer, med en beskrivelse av framgangsmåten for tegning.
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5.1.4. Angivelse av muligheten til å redusere antall tegninger, og framgangsmåten for tilbakebetaling av overskytende 
beløp betalt av tegnerne.

5.1.5. Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall verdipapirer eller samlet 
investeringsbeløp).

5.1.6. Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene.

5.1.7. Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet av tilbudet.

5.1.8. Framgangsmåte for utøvelse av fortrinnsrett til aksjetegning, tegningsretters (subscription rights’) omsettelighet 
og behandling av ikke benyttede tegningsretter (subscription rights).

5.2. Plan for spredning og tildeling

5.2.1. Kategorier av investorer som mottar tilbudet om verdipapirene. Dersom tilbudet framsettes samtidig på 
markedene i to eller flere stater, og dersom en transje er forbeholdt eller vil bli forbeholdt enkelte av disse 
markedene, skal de aktuelle transjene angis.

5.2.2. Framgangsmåten for å underrette tegnerne om beløpet som er tildelt, og opplysning om hvorvidt handelen kan 
innledes før underretning er gitt.

5.3. Kursfastsettelse

5.3.1. Angivelse av den forventede kursen verdipapirene vil bli tilbudt til, eller framgangsmåten for fastsettelse av 
kursen og for offentliggjøring av den. Angivelse av størrelsen på alle utgifter og avgifter som spesifikt ilegges 
tegner eller kjøper.

5.4. Plassering og fulltegningsgaranti

5.4.1. Navn og adresse til den eller de som tilrettelegger tilbudet og de enkelte deler av det, samt i den grad utsteder 
eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller de som plasserer verdipapirene i de enkelte stater der tilbudet 
finner sted.

5.4.2. Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depositarer i den enkelte stat.

5.4.3. Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og adresse til foretak som 
skal plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på grunnlag av en avtale om «best mulig» plassering. 
Angivelse av vesentlige bestemmelser i avtalene, herunder kvoter. Dersom fulltegningsgarantien ikke omfatter 
hele emisjonen, angis hvilken andel som ikke er omfattet. Angivelse av samlet beløp for plasseringsprovisjon 
og fulltegningsgarantiprovisjon.

5.4.4. Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått.

6. AVTALER OM OPPTAK TIL NOTERING OG HANDEL

6.1. Angivelse av om verdipapirene som tilbys er eller vil bli omfattet av en søknad om opptak til notering på 
et regulert marked eller på andre tilsvarende markeder, med angivelse av de aktuelle markedene. Disse 
opplysningene skal angis uten at det gis inntrykk av at opptaket til notering nødvendigvis vil bli godkjent. De 
nærmeste datoene for opptak til notering av verdipapirene skal angis dersom de er kjent.

6.2. Opplysning om alle regulerte markeder eller tilsvarende markeder der verdipapirer av samme klasse som 
verdipapirene som skal tilbys eller opptas til notering, allerede er notert, i den grad utsteder har kjennskap til 
dette.

6.3. Navn og adresse til foretak som har forpliktet seg til å fungere som mellommenn i annenhåndsomsetning, 
som skaper likviditet gjennom å stille kjøps- og salgskurser, og en beskrivelse av hovedvilkårene i deres 
forpliktelse.
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7. TILLEGGSOPPLYSNINGER

7.1. Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med et tilbud, skal det opplyses om 
hvilken funksjon disse har hatt.

7.2. Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller gjennomgått av revisor som 
foretar lovfestet revisjon, og der revisorene har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av beretningen eller et 
sammendrag av den dersom vedkommende myndigheter tillater det.

7.3. Dersom det i verdipapirdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av verdipapirdokumentet.

7.4. Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt 
gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, 
er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg 
skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene.

7.5. Kredittvurderinger som utsteder eller utsteders obligasjoner har fått, dersom utsteder har bestilt vurderingen 
eller samarbeidet i vurderingsprosessen. En kort redegjørelse for kredittvurderingens betydning dersom 
kredittvurderingsbyrået tidligere har offentliggjort en slik.
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VEDLEGG VI

Minstekrav til garantiopplysninger

(Tilleggsmodul)

1. GARANTIENS ART

 En beskrivelse av eventuelle ordninger som har som formål å sikre at vesentlige forpliktelser i forbindelse med 
emisjonen vil bli overholdt, enten ordningene har form av garanti, garanti med pantsikkerhet, morselskapsgaranti, 
enkeltstående forsikringsavtale eller en tilsvarende forpliktelse (heretter kalt «garantier», og den som stiller slike 
garantier, er for enkelthets skyld kalt «garantist»).

 Uten at det påvirker den alminnelige anvendelsen av foregående avsnitt, dekker slike ordninger forpliktelser med 
henblikk på å sikre at obligasjoner innfris og/eller renter betales, og i beskrivelsen skal det angis hvordan ordningen 
skal sikre at de garanterte betalingene faktisk gjennomføres.

2. GARANTIENS OMFANG

 Det skal offentliggjøres nærmere opplysninger om garantiens vilkår, regler og omfang. Uten at det påvirker den 
alminnelige anvendelsen av det som tidligere er angitt, bør det i de nærmere opplysningene angis eventuelle vilkår 
for bruk av garantien i tilfelle et mislighold i henhold til vilkårene for sikkerhetsstillelsen og hovedvilkårene i en 
eventuell enkeltstående forsikringsavtale eller morselskapsgaranti mellom utsteder og garantist. Det skal også 
gis nærmere opplysninger om garantistens eventuelle vetorett når det gjelder endringer i verdipapirinnehaverens 
rettigheter, som ofte er fastsatt i enkeltstående forsikringsavtaler.

3. OPPLYSNINGER OM GARANTISTEN SOM SKAL OFFENTLIGGJØRES 

 Garantisten skal offentliggjøre de samme opplysningene om seg selv som om han hadde vært utsteder av 
verdipapiret som omfattes av garantien.

4. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

 Angivelse av hvor offentligheten kan få adgang til de viktigste kontraktene og andre dokumenter om garantien.



24.4.2008 Nr. 22/361EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG VII

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for verdipapirer  
med sikkerhet i eiendeler (mal)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i registreringsdokumentet; dersom noen er ansvarlig bare 
for visse deler av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders 
styre, ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet 
så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler 
av registreringsdokumentet om at opplysningene i den delen av registreringsdokumentet de er ansvarlig 
for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

2. REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON

2.1. Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen 
(samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon).

3. RISIKOFAKTORER

3.1. En klar beskrivelse av risikoforhold som er spesifikke for utstederen eller for utstederens bransje i et avsnitt 
kalt «risikofaktorer».

4. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER

4.1. En erklæring om hvorvidt utsteder har opprettet et spesialforetak (SPV) eller et foretak med det formål å 
utstede verdipapirer med sikkerhet i eiendeler.

4.2. Utsteders foretaksnavn og andre forretningskjennetegn.

4.3. Utsteders registrerte forretningskontor og organisasjonsnummer.

4.4. Utsteders stiftelsesdato og varighet dersom utsteder skal bestå i et begrenset tidsrom.

4.5. Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, hjemstat og adresse 
og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn 
forretningskontoret).

4.6. Angivelse av omfanget av utsteders tegnede og innbetalte kapital og av alle avtalte kapitalemisjoner, samt 
antall og klasser av verdipapirer som kapitalen består av.

5. FORRETNINGSOVERSIKT

5.1. Kort beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet.

5.2. Samlet oversikt over partene i verdipapiriseringsprogrammet, herunder opplysninger om direkte og indirekte 
eierskap eller kontroll mellom disse partene.
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6. STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER

6.1. Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteder dersom disse er av vesentlig betydning for utsteder:

a) medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer,

b) komplementarer i kommandittaksjeselskaper.

7. STØRRE AKSJEEIERE

7.1. I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, herunder av hvem og hvordan, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre misbruk 
av slik kontroll.

8. FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, 
FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT

8.1. Dersom utsteder ikke har startet sin virksomhet etter stiftelsesdatoen eller etableringsdatoen, og det ikke er 
utarbeidet regnskaper ved datoen for registreringsdokumentet, skal registreringsdokumentet inneholde en 
erklæring om dette.

8.2. Historisk finansiell informasjon

 Dersom utsteder har startet sin virksomhet etter stiftelsesdatoen eller etableringsdatoen og det er utarbeidet 
regnskaper, skal registreringsdokumentet inneholde revidert historisk finansiell informasjon for de to 
siste regnskapsårene (eller for hele perioden utstederen har drevet sin virksomhet dersom den er kortere 
enn to år) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. Slik finansiell informasjon skal 
utarbeides i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, eller, dersom forordningen ikke får anvendelse, 
i samsvar med medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder for utstedere fra Fellesskapet. Utstedere fra 
tredjestater skal utarbeide slik finansiell informasjon i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder 
vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold til en tredjestats 
nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. Dersom den finansielle 
informasjonen ikke tilsvarer disse standardene, skal opplysningene framlegges i form av omarbeidede 
regnskaper.

 Det siste årets historiske finansielle informasjon skal framlegges og utarbeides i en form som er i samsvar med 
den som vil bli brukt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder regnskapsstandarder 
og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper.

 Dersom utsteder har drevet innenfor sitt nåværende virksomhetsområde i mindre enn ett år, skal den reviderte 
historiske finansielle informasjonen for den perioden utarbeides i samsvar med standardene for årsregnskaper 
i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller, dersom forordningen ikke får anvendelse, i samsvar med 
medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder dersom utsteder er fra Fellesskapet. Utstedere fra tredjestater 
skal utarbeide den finansielle informasjonen i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter 
framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold til en tredjestats nasjonale 
regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. Den historiske finansielle 
informasjonen skal være revidert.

 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnitt, minst omfatte:

a) balanse,

b) resultatregnskap,

c) regnskapsprinsipper og noter.

 Den historiske årlige finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en uavhengig vurdering av 
om den finansielle informasjonen for registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde, i samsvar med 
gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard.
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8.2a Dette nummer får anvendelse bare ved emisjon av verdipapirer med sikkerhet i eiendeler med pålydende verdi 
per enhet på minst 50 000 euro.

 Dersom utsteder har startet sin virksomhet etter stiftelsesdatoen eller etableringsdatoen og det er utarbeidet 
regnskaper, skal registreringsdokumentet inneholde revidert historisk finansiell informasjon for de to siste 
regnskapsårene (eller en kortere periode utstederen har drevet virksomhet i), sammen med den tilhørende 
revisjonsberetningen for hvert år. Slik finansiell informasjon skal utarbeides i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1606/2002, eller, dersom forordningen ikke får anvendelse, i samsvar med medlemsstatens nasjonale 
regnskapsstandarder for utstedere fra Fellesskapet. Utstedere fra tredjestater skal utarbeide slik finansiell 
informasjon i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i 
forordning (EF) nr. 1606/2002, eller i henhold til en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer 
de internasjonale regnskapsstandardene. I andre tilfeller skal registreringsdokumentet inneholde følgende 
opplysninger:

a) en erklæring som klart angir at den finansielle informasjonen i registreringsdokumentet ikke er utarbeidet 
i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning 
(EF) nr. 1606/2002, og at opplysningene kunne ha vært vesentlig forskjellige dersom forordningen hadde 
vært anvendt,

b) umiddelbart etter den historiske finansielle informasjonen, en utdypende beskrivelse av forskjellene 
mellom internasjonale regnskapsstandarder utarbeidet etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) 
nr. 1606/2002 og de regnskapsprinsipper utsteder har anvendt ved utarbeidingen av sine årsregnskaper.

 Det siste årets historiske finansielle informasjon skal framlegges og utarbeides i en form som er konsistent med 
den som vil bli brukt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder regnskapsstandarder 
og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper.

 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnitt, minst omfatte:

a) balanse,

b) resultatregnskap,

c) regnskapsprinsipper og noter.

 Den historiske årlige finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en uavhengig vurdering 
av om den finansielle informasjonen for registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde, i samsvar 
med gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard. I andre tilfeller skal 
registreringsdokumentet inneholde følgende opplysninger:

a) en erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt,

b) en forklaring av eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon.

8.3. Rettergang og voldgift

 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder 
alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere 
tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller 
eventuelt en egnet negativ erklæring.

8.4. Vesentlige negative endringer i utsteders finansielle stilling

 Dersom utsteder har utarbeidet regnskaper, skal det gis en erklæring om at det ikke er skjedd vesentlige 
negative endringer i utsteders finansielle stilling eller framtidsutsikter siden utløpet av siste regnskapsperiode 
som det er offentliggjort regnskaper for. Dersom det er skjedd en forverring, skal dette angis i 
registreringsdokumentet.
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9. OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN, EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSE-
ERKLÆRINGER

9.1. Dersom det i registreringsdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av registreringsdokumentet.

9.2. Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt 
gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, 
er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg 
skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene.

10. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

10.1. En erklæring om at følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn:

a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter,

b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser 
som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller 
som det vises til i registreringsdokumentet,

c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell 
informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for 
offentliggjøringen av registreringsdokumentet.

 Angivelse av hvor ovennevnte dokumenter er tilgjengelige for innsyn, enten fysisk eller elektronisk.
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VEDLEGG VIII

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i tilleggsmodulen for verdipapirer med  
sikkerhet i eiendeler

1. VERDIPAPIRER

1.1. Minste størrelse på en emisjon.

1.2. Dersom det gis opplysninger om et foretak/en debitor som ikke deltar i emisjonen, skal det bekreftes at 
opplysningene om foretaket/debitoren er nøyaktig i samsvar med opplysningene som foretaket/debitoren 
selv har offentliggjort. Så vidt utstederen kjenner til og kan forsikre seg om fra opplysninger som foretaket/
debitoren selv har offentliggjort, er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er 
villedende.

 I tillegg angis kilden(e) for opplysningene i verdipapirdokumentet som er gjengitt fra opplysninger 
offentliggjort av foretaket/debitoren selv.

2. DE UNDERLIGGENDE EIENDELER

2.1. Bekreftelse på at verdipapiriserte eiendeler som ligger til grunn for emisjonen, har egenskaper som gjør dem i 
stand til å framskaffe midler til å betjene alle forfalte betalinger på verdipapirene.

2.2. Når emisjonen garanteres av en samling bestemte eiendeler som ligger til grunn for emisjonen, angis:

2.2.1. den lovgivning som styrer samlingen av eiendeler,

2.2.2. a) ved et mindre antall lett identifiserbare debitorer, en generell beskrivelse av hver debitor,

 b) i alle andre tilfeller, en beskrivelse av debitorens alminnelige egenskaper, det økonomiske miljø og 
statistiske data for de verdipapiriserte eiendeler.

2.2.3. eiendelenes juridiske art,

2.2.4 eiendelenes utløps- eller forfallsdato,

2.2.5 eiendelenes verdi,

2.2.6. forholdet mellom lån og verdi eller nivået på sikkerheten,

2.2.7. metoden for framskaffelse av eiendelene, og, når det gjelder lån og kredittavtaler, vesentlige lånekriterier og 
angivelse av eventuelle lån som ikke oppfyller disse kriteriene, samt eventuelle rettigheter eller plikter til å 
betale ytterligere forskudd,

2.2.8. angivelse av vesentlige opplysninger og sikkerheter som er gitt til utsteder i forbindelse med eiendelene,

2.2.9. eventuelle rettigheter til å erstatte eiendelene og en angivelse av metoden samt hvilken type eiendeler som 
kan erstattes på denne måten; dersom det er mulighet til å erstatte eiendeler med eiendeler av en annen klasse 
eller kvalitet, skal det gis en erklæring om dette sammen med en beskrivelse av konsekvensene av en slik 
erstatning,

2.2.10. angivelse av eventuelle relevante forsikringsavtaler i tilknytning til eiendelene. Det skal opplyses om eventuell 
konsentrasjon hos en enkelt forsikringsgiver dersom konsentrasjonen er viktig for transaksjonen.

2.2.11. Dersom de underliggende eiendelene omfatter obligasjoner fra høyst fem debitorer som er juridiske personer, 
eller dersom en debitor står for 20 % eller mer av eiendelene, eller dersom en debitor står for en vesentlig del 
av eiendelene, så vidt utstederen kjenner til og/eller kan forsikre seg om fra opplysninger som debitoren(e) selv 
har offentliggjort, skal følgende framlegges:

a) opplysninger om hver debitor, på samme måte som for en utsteder som utarbeider et registreringsdokument 
for obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på minst 50 000 euro,
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b) dersom en debitor eller garantist har verdipapirer som allerede er notert på et regulert marked eller 
tilsvarende marked, eller dersom obligasjonene er garantert av et foretak som er notert på et regulert 
marked eller tilsvarende marked, angis navn, adresse, stiftelsesstat, virksomhetens art og navnet på 
markedet der verdipapirene er notert.

2.2.12 Dersom det finnes en forbindelse mellom utsteder, garantist og debitor som er vesentlig for emisjonen, 
nærmere opplysninger om de viktigste vilkårene i denne forbindelsen.

2.2.13. Dersom eiendelene omfatter obligasjoner som ikke omsettes på et regulert marked eller tilsvarende marked, en 
angivelse av de viktigste vilkårene og reglene for disse obligasjonslånene.

2.2.14. Dersom eiendelene omfatter egenkapitalinstrumenter som omsettes på et regulert marked eller tilsvarende 
marked, skal følgende angis:

a) en beskrivelse av verdipapirene,

b) en beskrivelse av markedet de omsettes på, herunder opprettelsesdato, hvordan kursopplysninger 
offentliggjøres, en angivelse av daglig omsetningsvolum, opplysninger om markedets status i hjemstaten 
og navn på reguleringsmyndigheten for markedet,

c) hvor ofte kursen på de aktuelle verdipapirene offentliggjøres.

2.2.15. Dersom mer enn ti (10) prosent av eiendelene omfatter egenkapitalinstrumenter som ikke omsettes på et 
regulert marked eller tilsvarende marked, en angivelse av disse egenkapitalinstrumentene og opplysninger 
tilsvarende opplysningene i malen for aksjeregistreringsdokumentet for hver utsteder av disse verdipapirene.

2.2.16. Dersom en vesentlig andel av verdipapirene er garantert eller sikret av fast eiendom, en vurderingsrapport for 
eiendommen med en vurdering både av eiendommen og av kontantstrømmer/inntektsstrømmer.

 Dette kravet får ikke anvendelse dersom emisjonen gjelder verdipapirer med sikkerhet i pantelån med 
sikkerhet i eiendom, der det ikke er foretatt en ny vurdering av eiendommene med henblikk på emisjonen, og 
der det klart framgår at vurderingene er foretatt på den datoen utstedelsen av det opprinnelige pantelånet ble 
utstedt.

2.3. Når emisjonen garanteres av en samling av underliggende eiendeler som styres aktivt:

2.3.1. opplysninger tilsvarende opplysningene i punkt 2.1 og 2.2 for å gjøre det mulig å vurdere type, kvalitet, 
tilstrekkelighet og likviditet for de typer eiendeler som finnes i porteføljen som ligger til grunn for 
emisjonen,

2.3.2. parametrene som investeringene kan foretas innenfor, navn på og beskrivelse av foretaket som har ansvar for 
forvaltningen, herunder en beskrivelse av det aktuelle foretakets fagkunnskap og erfaring, et sammendrag 
av bestemmelsene som gjelder for å avslutte samarbeidet med foretaket og oppnevnelse av et alternativt 
forvaltningsforetak samt en beskrivelse av foretakets tilknytning til andre parter i emisjonen.

2.4. Dersom en utsteder foreslår å utstede ytterligere verdipapirer med sikkerhet i de samme eiendelene, en 
erklæring som klart angir dette og, med mindre slike ytterligere verdipapirer kan erstattes med eller er 
underordnet slike klasser av eksisterende gjeld, en beskrivelse av hvordan eierne av disse klassene vil bli 
underrettet.

3. STRUKTUR OG KAPITALSTRØMMER

3.1. En beskrivelse av transaksjonens struktur, herunder om nødvendig et strukturdiagram.

3.2. En beskrivelse av foretak som deltar i emisjonen og av funksjonene de skal utføre.
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3.3. En beskrivelse av framgangsmåte og dato for salg, overføring, novasjon eller overdragelse til utsteder av 
eiendelene eller av eventuelle rettigheter og/eller plikter knyttet til nevnte eiendeler, eller, dersom det er 
aktuelt, på hvilken måte og på hvilket tidspunkt provenyet fra emisjonen kommer til å bli fullstendig investert 
av utsteder.

3.4. En forklaring av kapitalstrømmene, herunder:

3.4.1. hvordan kapitalstrømmene fra eiendelene oppfyller utsteders plikter overfor verdipapirinnehaverne, herunder 
om nødvendig en betalingsplan og en beskrivelse av forutsetningene som er brukt i planen,

3.4.2. opplysninger om eventuelle kredittforbedringer, angivelse av vesentlige potensielle likviditetsmangler og 
muligheten for eventuell likviditetsstøtte og angivelse av bestemmelser for å dekke risikoen for manglende 
betalinger av renter/hovedstol,

3.4.3. med forbehold for punkt 3.4.2, nærmere opplysninger om eventuell underordnet gjeldsfinansiering,

3.4.4. angivelse av eventuelle investeringsparametere for investering av midlertidige likviditetsoverskudd og 
beskrivelse av partene som er ansvarlige for slik investering,

3.4.5. hvordan betalingene for eiendeler innkreves,

3.4.6. den prioriterte rekkefølgen på betalinger fra utsteder til eierne av verdipapirer av den aktuelle klassen,

3.4.7. nærmere opplysninger om eventuelle andre ordninger som betalingen av renter og hovedstol til investorene er 
avhengig av,

3.5. navn, adresse og vesentlig forretningsvirksomhet for opphavet til de verdipapiriserte eiendelene.

3.6. Dersom avkastningen og/eller avdragene på verdipapirene er knyttet til ytelsen til eller verdien av andre 
eiendeler som ikke tilhører utstederen, skal opplysningene angitt i punkt 2.2 og 2.3 også angis,

3.7. navn, adresse og vesentlig forretningsvirksomhet for administratoren, beregningsagenten eller lignende, 
sammen med et sammendrag av ansvaret til administrator/beregningsagent, vedkommendes tilknytning til 
opphavsvirksomheten for de underliggende eiendelene, samt et sammendrag av bestemmelsene som gjelder 
for oppsigelse av administrator/beregningsagent og ansettelse av en annen administrator/beregningsagent,

3.8. navn, adresser og en kort beskrivelse av:

a) øvrige parter i bytteavtaler og andre parter som yter andre vesentlige former for kreditt/
likviditetsforbedring,

b) bankene som står for de vesentligste kontoene i forbindelse med transaksjonen.

4. ERKLÆRINGER ETTER EMISJONEN

4.1. I prospektet skal det angis om det etter emisjonen vil bli gitt transaksjonsopplysninger om verdipapirer som 
skal opptas til notering, og kursutviklingen på den underliggende sikkerheten. Dersom utsteder har angitt at 
han har til hensikt å offentliggjøre slike opplysninger, skal det angis i prospektet hvilke opplysninger som vil 
bli gitt, hvor slike opplysninger kan fås tak i og hvor ofte de vil bli framlagt.
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VEDLEGG IX

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner  
og finansielle derivater (mal)

(Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på minst  
50 000 euro)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i registreringsdokumentet; dersom noen er ansvarlig bare 
for visse deler av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders 
styre, ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet 
så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler 
av registreringsdokumentet om at opplysningene i den delen av registreringsdokumentet de er ansvarlig 
for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

2. REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON

2.1. Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen 
(samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon).

2.2. Dersom revisorene har trukket seg, er fjernet eller ikke er gjenvalgt i løpet av perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen, skal det gis nærmere opplysninger om dette dersom det er vesentlig.

3. RISIKOFAKTORER

 I et avsnitt kalt «risikofaktorer» skal det gis en klar angivelse av risikofaktorer som kan påvirke utsteders evne 
til å utføre sine plikter i forbindelse med verdipapirene overfor investorer.

4. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER

4.1. Utsteders historie og utvikling

4.1.1. Utsteders foretaksnavn og andre forretningskjennetegn.

4.1.2. Utsteders registrerte forretningskontor og organisasjonsnummer.

4.1.3. Utsteders stiftelsesdato og varighet dersom utsteder skal bestå i et begrenset tidsrom.

4.1.4. Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, hjemstat og adresse 
og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn 
forretningskontoret).

4.1.5. Eventuelle hendelser knyttet til utstederen som nylig er inntruffet og som i vesentlig grad er relevante ved 
vurderingen av utsteders solvens.
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5. FORRETNINGSOVERSIKT

5.1. Hovedvirksomhet

5.1.1. Kort beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet samt hovedkategorier av solgte produkter og/eller 
tjenesteytelser.

5.1.2. Grunnlaget for eventuelle opplysninger om utsteders konkurransemessige stilling.

6. ORGANISASJONSSTRUKTUR

6.1. Dersom utsteder inngår i et konsern, en kort beskrivelse av konsernet og utsteders rolle i det.

6.2. Dersom utsteder er avhengig av andre foretak i konsernet, skal dette tydelig framgå, og det skal redegjøres for 
denne avhengigheten.

7. OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK

7.1. Det skal gis en erklæring om at det ikke er skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden 
datoen for de sist offentliggjorte regnskapene.

 Dersom utsteder ikke er i stand til å framlegge en slik erklæring, skal det gis nærmere opplysninger om en slik 
vesentlig forverring.

8. RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER

 Dersom en utsteder velger å innta en resultatprognose eller et resultatestimat i registreringsdokumentet, skal 
det inneholde opplysninger som nevnt i punkt 8.1 og 8.2.

8.1. En redegjørelse for de viktigste antakelser som ligger til grunn for utsteders prognoser eller estimater.

 Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av styre, ledelse eller 
tilsynsorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres innflytelse. Antakelsene 
skal dessuten være lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, og de skal ikke avhenge av 
at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige.

8.2. En rapport utarbeidet av uavhengige revisorer som bekrefter at resultatprognosen eller -estimatet etter deres 
oppfatning er sammenstilt på tilbørlig måte basert på det angitte grunnlag, og at regnskapsgrunnlaget for 
prognosen eller estimatet er konsistent med utsteders regnskapsprinsipper.

8.3. Resultatprognosen eller -estimatet skal utarbeides slik at de er sammenlignbare med den historiske finansielle 
informasjonen.

9. STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER

9.1. Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteder dersom disse er av vesentlig betydning for utsteder:

a) medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer,

b) komplementarer i kommandittaksjeselskaper.

9.2. Interessekonflikter i forbindelse med styre, ledelse eller tilsynsorganer

 En beskrivelse av mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 9.1 har overfor 
utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Dersom slike konflikter ikke foreligger, skal 
det gis en bekreftelse på det.
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10. STØRRE AKSJEEIERE

10.1. I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, herunder av hvem og hvordan, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre misbruk 
av slik kontroll.

10.2. En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring av 
kontrollen over utsteder.

11. FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, 
FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT

11.1. Historisk finansiell informasjon

 Revidert historisk finansiell informasjon for de to siste regnskapsårene (eller en kortere periode utstederen har 
drevet virksomhet i) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. Slik finansiell informasjon 
skal utarbeides i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, eller, dersom forordningen ikke får anvendelse, 
i samsvar med medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder for utstedere fra Fellesskapet. Utstedere fra 
tredjestater skal utarbeide slik finansiell informasjon i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder 
vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold til en tredjestats 
nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. I andre tilfeller skal 
registreringsdokumentet inneholde følgende opplysninger:

a) en erklæring som klart angir at den finansielle informasjonen i registreringsdokumentet ikke er utarbeidet i 
samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) 
nr. 1606/2002, og at opplysningene kunne ha vært vesentlig forskjellige dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 
hadde vært anvendt på den historiske finansielle informasjonen,

b) umiddelbart etter den historiske finansielle informasjonen, en utdypende beskrivelse av forskjellene 
mellom internasjonale regnskapsstandarder utarbeidet etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF)  
nr. 1606/2002 og de regnskapsprinsipper utsteder har anvendt ved utarbeidingen av sine årsregnskaper.

 Det siste årets reviderte historiske finansielle informasjon skal framlegges og utarbeides i en form som er 
konsistent med den som vil bli brukt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder 
regnskapsstandarder og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper.

 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnitt, minst omfatte:

a) balanse,

b) resultatregnskap,

c) regnskapsprinsipper og noter.

 Den historiske årlige finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en uavhengig vurdering 
av om den finansielle informasjonen for registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde, i samsvar 
med gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard. I andre tilfeller skal 
registreringsdokumentet inneholde følgende opplysninger:

a) en erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt,

b) en forklaring av eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon.
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11.2. Regnskaper

 Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte årsregnskaper, skal i det minste de 
konsoliderte årsregnskapene inntas i registreringsdokumentet.

11.3. Revisjon av årlig historisk finansiell informasjon

11.3.1. En erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Dersom revisor som har foretatt 
lovfestet revisjon har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om den historiske finansielle informasjonen, 
eller dersom revisjonsberetningen inneholder forbehold eller presiseringer, skal nektelsen, forbeholdet eller 
presiseringene gjengis fullt ut med en forklaring.

11.3.2. Angivelse av de andre opplysningene i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene.

11.3.3. Dersom finansielle opplysninger i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte regnskaper, 
skal kilden angis og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert.

11.4. Alderen på den siste finansielle informasjonen

11.4.1. Det siste reviderte årsregnskapet skal ikke være eldre enn 18 måneder regnet fra datoen for 
registreringsdokumentet.

11.5. Rettergang og voldgift

 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder 
alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere 
tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller 
eventuelt en egnet negativ erklæring.

11.6. Vesentlige negative endringer i utsteders finansielle stilling eller markedsstilling

 En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er 
skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon 
eller delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring.

12. VESENTLIGE KONTRAKTER

 Et kort sammendrag av alle vesentlige kontrakter som ikke inngår i utsteders normale løpende virksomhet, og 
som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker utsteders 
evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes.

13. OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN, EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSE-
ERKLÆRINGER

13.1. Dersom det i registreringsdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av registreringsdokumentet.

13.2. Opplysninger fra tredjemann

 Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt 
gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, 
er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg 
skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene.
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14. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

 En erklæring om at følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn i løpet av 
registreringsdokumentets gyldighetstid:

a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter,

b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser 
som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller 
som det vises til i registreringsdokumentet,

c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell 
informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for 
offentliggjøringen av registreringsdokumentet.

 Angivelse av hvor ovennevnte dokumenter er tilgjengelige for innsyn, enten fysisk eller elektronisk.



24.4.2008 Nr. 22/373EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG X

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i depotbeviset (mal)

OPPLYSNINGER OM UTSTEDER AV UNDERLIGGENDE AKSJER

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i prospektet; dersom noen er ansvarlig bare for visse 
deler av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders styre, 
ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for prospektet om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til 
er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som kan endre 
betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en 
erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler av prospektet om at opplysningene i den delen av 
prospektet de er ansvarlig for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke 
forekommer utelatelser fra prospektet som kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet 
alle rimelige tiltak for å sikre dette.

2. REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON

2.1. Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle 
informasjonen (samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon).

2.2. Dersom revisorene har trukket seg, er fjernet eller ikke er gjenvalgt i løpet av perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen, skal det gis nærmere opplysninger om dette dersom det er vesentlig.

3. UTVALGT FINANSIELL INFORMASJON

3.1. Utvalgt finansiell informasjon om utstederen, som framlegges for hvert regnskapsår i perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen, og alle senere delårsperioder, i samme valuta som den 
finansielle informasjonen.

 Den utvalgte historiske finansielle informasjonen skal inneholde nøkkeltallene som gir en oversikt over 
utstederens finansielle stilling.

3.2. Dersom det framlegges utvalgt finansiell informasjon for delårsperioder, skal det også framlegges 
sammenlignbare tall for tilsvarende delårsperiode i foregående regnskapsår; kravet om sammenlignbare 
balansetall er likevel oppfylt ved framlegging av balansetall fra siste regnskapsår.

4. RISIKOFAKTORER

 En klar beskrivelse av risikoforhold som er spesifikke for utstederen eller for utstederens bransje i et avsnitt 
kalt «risikofaktorer».

5. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER

5.1. Utsteders historie og utvikling

5.1.1. Utsteders foretaksnavn og andre forretningskjennetegn.

5.1.2. Utsteders registrerte forretningskontor og organisasjonsnummer.

5.1.3. Utsteders stiftelsesdato og varighet dersom utsteder skal bestå i et begrenset tidsrom.
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5.1.4. Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, hjemstat og adresse 
og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn 
forretningskontoret).

5.1.5. Viktige hendelser i utviklingen av utsteders virksomhet.

5.2. Investeringer

5.2.1. En beskrivelse av utsteders vesentlige investeringer i hvert regnskapsår (herunder beløp) for perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen, fram til datoen for prospektet.

5.2.2. En beskrivelse av vesentlige investeringer utsteder er i ferd med å gjennomføre, herunder investeringenes 
geografiske plassering (hjemland og utland) samt finansieringsmåte (intern eller ekstern).

5.2.3. Opplysninger om vesentlige framtidige investeringer som utsteders ledelsesorganer allerede klart har 
forpliktet seg til.

6. FORRETNINGSOVERSIKT

6.1. Hovedvirksomhet

6.1.1. En beskrivelse av utsteders virksomhet, hovedaktiviteter og tilknyttede nøkkelfaktorer, samt angivelse 
av hovedkategorier av solgte produkter og/eller tjenesteytelser for hvert regnskapsår i den perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen.

6.1.2. Opplysninger om alle vesentlige nye produkter og/eller tjenester, og status i utviklingen dersom utviklingen 
av nye produkter og tjenester er gjort kjent for offentligheten.

6.2. Viktigste markeder

 En beskrivelse av de viktigste markedene der utstederen konkurrerer, herunder en spesifikasjon av samlede 
inntekter fordelt på virksomhetskategori og geografiske markeder for hvert regnskapsår i perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen.

6.3. Dersom særlige hendelser har hatt innvirkning på opplysningene som er gitt i henhold til punkt 6.1 og 6.2, 
skal det opplyses om dette. 

6.4. Dersom det er viktig for utsteders virksomhet eller lønnsomhet, skal det inntas et sammendrag av 
opplysningene om utsteders avhengighet av patenter eller lisenser, industrielle avtaler, forretningsavtaler, 
finansielle kontrakter eller nye produksjonsmetoder.

6.5. Grunnlaget for eventuelle opplysninger om utsteders konkurransemessige stilling.

7. ORGANISASJONSSTRUKTUR

7.1. Dersom utsteder inngår i et konsern, en kort beskrivelse av konsernet og utsteders rolle i det.

7.2. En liste over utsteders vesentlige datterselskaper, herunder navn, hjemstat eller etableringsstat, eierandel og 
andel av stemmerettene dersom denne avviker fra eierandelen.

8. FAST EIENDOM, ANLEGG OG UTSTYR

8.1. Opplysninger om eventuelle eksisterende eller planlagte investeringer i anleggsmidler, herunder leide 
eiendommer og eventuelle vesentlige heftelser knyttet til disse.

8.2. En beskrivelse av eventuelle miljøforhold som kan påvirke utsteders bruk av anleggsmidlene.
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9. OVERSIKT OVER DRIFT OG ØKONOMI

9.1. Finansiell stilling

 Dersom slike opplysninger ikke inngår andre steder i prospektet, gis en beskrivelse av utsteders finansielle 
stilling, endringer i den og driftsresultater for hvert regnskapsår og hver delårsperiode som det kreves 
historisk finansiell informasjon for; årsakene til vesentlige endringer i den finansielle informasjonen fra et 
regnskapsår til et annet angis i den grad det er nødvendig for å forstå utsteders samlede virksomhet.

9.2. Driftsresultater

9.2.1. En beskrivelse av vesentlige forhold, herunder uvanlige eller sjeldne hendelser eller ny utvikling som har 
hatt vesentlig innvirkning på utsteders driftsresultater, med angivelse av i hvilken grad resultatene ble 
påvirket.

9.2.2. Dersom regnskapene viser vesentlige endringer i netto omsetning eller inntekter, skal det redegjøres for 
årsakene til disse endringene.

9.2.3. Angi alle statlige, økonomiske, skattemessige, monetære eller politiske faktorer som direkte eller indirekte 
har eller kan ha vesentlig innvirkning på utsteders virksomhet.

10. KAPITALSTRUKTUR

10.1. Opplysninger om utsteders kapitalstruktur (både kortsiktig og langsiktig finansiering).

10.2. En redegjørelse for utsteders kontantstrømmer, herunder opplysninger om kilder og beløp.

10.3. Opplysninger om utsteders lånebehov og finansieringsstruktur.

10.4. Opplysninger om eventuelle begrensninger på bruken av kapital som direkte eller indirekte har eller kan ha 
vesentlig innvirkning på utsteders virksomhet.

10.5. Opplysninger om forventede finansieringsbehov for å oppfylle forpliktelsene nevnt i punkt 5.2.3 og 8.1.

11. FORSKNING OG UTVIKLING, PATENTER OG LISENSER

 En beskrivelse av utsteders forsknings- og utviklingsstrategi for hvert regnskapsår for perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen, herunder de beløp som er brukt på forsknings- og 
utviklingsvirksomhet, i den grad dette er vesentlig.

12. OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK

12.1. Angi de viktigste nyere utviklingstrekkene innen produksjon, salg og lagerbeholdning, og kostnader og 
salgspriser fra utgangen av foregående regnskapsår til datoen for prospektet.

12.2. Angi alle kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis 
vil ha en vesentlig innvirkning på utsteders framtidsutsikter; opplysningene skal som et minstekrav omfatte 
inneværende regnskapsår.

13. RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER

 Dersom en utsteder velger å innta en resultatprognose eller et resultatestimat i prospektet, skal det inneholde 
opplysninger som nevnt i punkt 13.1 og 13.2.
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13.1. En redegjørelse for de viktigste antakelser som ligger til grunn for utsteders prognoser eller estimater.

 Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av styre, ledelse eller 
tilsynsorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres innflytelse. 
Antakelsene skal dessuten være lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, og de skal 
ikke avhenge av at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige.

13.2. En rapport utarbeidet av uavhengige revisorer som bekrefter at resultatprognosen eller -estimatet etter deres 
oppfatning er sammenstilt på tilbørlig måte basert på det angitte grunnlag, og at regnskapsgrunnlaget for 
prognosen eller estimatet er konsistent med utsteders regnskapsprinsipper.

13.3. Resultatprognosen eller -estimatet skal utarbeides slik at de er sammenlignbare med den historiske 
finansielle informasjonen.

13.4. Dersom en resultatprognose er offentliggjort i et prospekt som fremdeles er gyldig, skal det framlegges en 
bekreftelse på at prognosen fremdeles er korrekt på datoen for prospektet, eventuelt en forklaring på hvorfor 
prognosen ikke lenger er gyldig.

14. STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER SAMT LEDENDE ANSATTE

14.1. Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteder dersom disse er av vesentlig betydning for utsteder:

a) medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer,

b) komplementarer i kommandittaksjeselskaper,

c) stiftere, dersom utsteder er opprettet for mindre enn fem år siden,

d) ledende ansatte som har sakkunnskap og erfaring som er avgjørende for utsteders virksomhet.

 Angivelse av eventuelle familiebånd mellom noen av nevnte personer.

 For alle medlemmer av utsteders styre, ledelse eller tilsynsorganer og alle personer som er nevnt i første ledd 
bokstav b) og d), skal det gis nærmere opplysninger om relevant ledelseskompetanse og -erfaring sammen 
med følgende opplysninger:

a) navn på alle selskaper og kommandittselskaper der vedkommende har vært medlem av styre, ledelse 
eller tilsynsorganer eller har vært komplementar i løpet av de fem siste år, med angivelse av om 
vedkommende fremdeles er medlem av styre, ledelse eller tilsynsorganer eller komplementar. Det er 
ikke nødvendig å oppgi alle utsteders datterselskaper der vedkommende er medlem av styre, ledelse 
eller tilsynsorganer,

b) eventuell domfellelse for økonomisk kriminalitet de fem siste år,

c) opplysninger om eventuelle konkurser, bobehandlinger eller avviklinger som en person angitt i første 
ledd bokstav a) og d) de fem siste år har vært involvert i som utøver av funksjoner fastsatt i første ledd 
bokstav a) og d),

d) opplysninger om eventuelle offentlige anklager og/eller sanksjoner overfor vedkommende fra 
reguleringsmyndigheter eller tilsynsorganer (herunder utpekte bransjeorganisasjoner), og om en 
domstol tidligere har fradømt vedkommende retten til å delta som medlem av en utsteders styre, ledelse 
eller tilsynsorganer eller til å ha ledende eller overordnet funksjon hos en utsteder i løpet av minst de 
fem siste år.

Dersom det ikke finnes slike opplysninger å gi, skal det gis en bekreftelse på det.
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14.2. Interessekonflikter for styre, ledelse eller tilsynsorganer samt ledende ansatte

 En beskrivelse av mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 14.1 første 
ledd har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Dersom slike konflikter 
ikke foreligger, skal det gis en bekreftelse på det.

 Enhver avtale eller overenskomst med større aksjeeiere, kunder, leverandører eller andre, som ligger til 
grunn for at en person nevnt i punkt 14.1 første ledd er valgt til medlem av styre, ledelse eller tilsynsorganer 
eller er blitt ledende ansatt.

15. VEDERLAG OG YTELSER

 Når det gjelder siste hele regnskapsår for personene nevnt i punkt 14.1 første ledd bokstav a) og d):

15.1. Beløp utbetalt som vederlag til disse personene (herunder eventuelle betingede eller etterskuddsbetalte 
vederlag) samt naturalytelser som er ytet av utsteder og utsteders datterselskaper, for alle typer tjenester 
utført for utsteder og utsteders datterselskaper av noen person.

 Opplysningene skal gis særskilt for hver person, med mindre utsteders hjemstat ikke krever individuelle 
opplysninger og utsteder heller ikke offentliggjør opplysningene på en annen måte.

15.2. Det samlede beløp som avsettes eller oppspares av utsteder eller utsteders datterselskaper til pensjoner eller 
liknende ytelser.

16. ARBEIDSFORMENE I STYRET

 Når det gjelder utsteders siste avsluttede regnskapsår, og med mindre annet er angitt, for personene angitt i 
punkt 14.1 første ledd bokstav a):

16.1. Eventuell utløpsdato for nåværende valgperiode og angivelse av perioden vedkommende har tjenestegjort.

16.2. Opplysninger om tjenestekontrakter mellom medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer og utsteder 
eller utsteders datterselskaper, som fastsetter ytelser ved avslutning av ansettelsesforholdet, eller eventuelt 
en egnet negativ erklæring.

16.3. Opplysninger om utsteders revisjonskomité og kompensasjonskomité, herunder navn på komitémedlemmene 
og et sammendrag av mandatet for komiteenes arbeid.

16.4. En erklæring om hvorvidt utsteder følger hjemstatens regler for eierstyring og selskapsledelse. Dersom 
utsteder ikke følger slike regler, skal erklæringen ledsages av en forklaring på hvorfor utsteder ikke følger 
dem.

17. ARBEIDSTAKERE

17.1. Antall arbeidstakere ved utløpet av perioden eller gjennomsnittlig antall for hvert regnskapsår for perioden 
som omfattes av den historiske finansielle informasjonen fram til datoen for prospektet (og eventuelle 
vesentlige endringer av antall ansatte), og fordelingen av arbeidstakere per virksomhetsområde og 
geografisk område, dersom dette er mulig og vesentlig. Dersom utsteder har et betydelig antall midlertidig 
ansatte arbeidstakere, skal det i tillegg inngå opplysninger om gjennomsnittlig antall midlertidig ansatte 
arbeidstakere i løpet av siste regnskapsår.

17.2. Eierinteresser og aksjeopsjoner 

 For hver enkelt person som nevnt i punkt 14.1 første ledd bokstav a) og d), framlegges opplysninger om 
beholdning av aksjer i utstederen og eventuelle opsjoner knyttet til utsteders aksjer; opplysningene skal være 
så oppdatert som praktisk mulig.

17.3. Opplysninger om eventuelle ordninger for ansattes erverv av aksjer og lignende i utsteder.
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18. STØRRE AKSJEEIERE

18.1. I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det angis navn på alle personer, unntatt medlemmer av styre, 
ledelse eller tilsynsorganer, som direkte eller indirekte har en eier- eller stemmerettsandel i utsteder som 
skal meldes i henhold til utsteders nasjonale lovgivning, samt angis beløp for vedkommende andel; dersom 
ingen personer oppfyller disse kriteriene, skal det framlegges en egnet negativ erklæring.

18.2. Det skal angis om større aksjeeiere i utsteder har ulike stemmeretter, eller framlegges en egnet negativ 
erklæring.

18.3. I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, herunder av hvem og hvordan, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre misbruk 
av slik kontroll.

18.4. En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring 
av kontrollen over utsteder.

19. TRANSAKSJONER MELLOM NÆRSTÅENDE PARTER

 Nærmere opplysninger om transaksjoner mellom nærstående parter (som for dette formål defineres i henhold 
til standardene vedtatt ved forordning (EF) nr. 1606/2002) som utsteder har inngått i løpet av perioden som 
omfattes av den historiske finansielle informasjonen og fram til datoen for prospektet; opplysningene skal 
gis i samsvar med eventuelle relevante standarder vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002.

 Dersom slike standarder ikke får anvendelse for utsteder, skal følgende opplysninger gis:

a) arten og omfanget av alle transaksjoner som hver for seg eller samlet er vesentlige for utstederen. 
Dersom slike transaksjoner mellom nærstående parter ikke er inngått på markedsvilkår, skal det 
framlegges en forklaring på hvorfor transaksjonene ikke ble gjennomført på markedsvilkår. Ved 
forpliktelser i form av utestående lån, herunder alle former for garantier, skal utestående beløp angis,

b) det beløpet eller den prosentandelen som transaksjonene mellom nærstående parter utgjør av utsteders 
omsetning.

20. FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, 
FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT

20.1. Historisk finansiell informasjon

 Revidert historisk finansiell informasjon for de tre siste regnskapsårene (eller for hele perioden utstederen 
har drevet sin virksomhet dersom den er kortere enn tre år) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen 
for hvert år. Slik finansiell informasjon skal utarbeides i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, eller, 
dersom forordningen ikke får anvendelse, i samsvar med medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder 
for utstedere fra Fellesskapet. Utstedere fra tredjestater skal utarbeide slik finansiell informasjon i samsvar 
med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 
1606/2002 eller i henhold til en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale 
regnskapsstandardene. Dersom den finansielle informasjonen ikke tilsvarer disse standardene, skal 
opplysningene framlegges i form av omarbeidede regnskaper.

 De to siste årenes reviderte historiske finansielle informasjon skal framlegges og utarbeides i en form som 
er konsistent med den som vil bli brukt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder 
regnskapsstandarder og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper.

 Dersom utsteder har drevet innenfor sitt nåværende virksomhetsområde i mindre enn ett år, skal den 
reviderte historiske finansielle informasjonen for den perioden utarbeides i samsvar med standardene for 
årsregnskaper i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller, dersom forordningen ikke får anvendelse, 
i samsvar med medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder dersom utsteder er fra Fellesskapet. 
Utstedere fra tredjestater skal utarbeide den finansielle informasjonen i samsvar med internasjonale 
regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold 
til en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. Den 
historiske finansielle informasjonen skal være revidert.
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 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnitt, minst omfatte:

a) balanse,

b) resultatregnskap,

c) en oversikt som viser alle endringer i egenkapitalen eller endringer i egenkapitalen med unntak av 
endringer som følge av kapitaltransaksjoner med eller utbetalinger til eierne,

d) kontantstrømoppstilling,

e) regnskapsprinsipper og noter.

 Den historiske årlige finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en uavhengig vurdering 
av om den finansielle informasjonen for prospektets formål gir et rettvisende bilde, i samsvar med gjeldende 
revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard.

20.1a Dette nummer får anvendelse bare ved emisjon av depotbevis med pålydende verdi per enhet på minst 
50 000 euro.

 Revidert historisk finansiell informasjon for de tre siste regnskapsårene (eller en kortere periode utstederen 
har drevet virksomhet i) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for hvert år. Slik finansiell 
informasjon skal utarbeides i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, eller, dersom forordningen ikke 
får anvendelse, i samsvar med medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder for utstedere fra Fellesskapet. 
Utstedere fra tredjestater skal utarbeide slik finansiell informasjon i samsvar med internasjonale 
regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold 
til en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. I 
andre tilfeller skal prospektet inneholde følgende opplysninger:

a) en erklæring som klart angir at den finansielle informasjonen i registreringsdokumentet ikke er 
utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 
3 i forordning (EF) nr. 1606/2002, og at den finansielle informasjonen kunne ha vært vesentlig 
forskjellig dersom forordning (EF) nr. 1606/2002 hadde vært anvendt på den historiske finansielle 
informasjonen,

b) umiddelbart etter den historiske finansielle informasjonen, en utdypende beskrivelse av forskjellene 
mellom internasjonale regnskapsstandarder utarbeidet etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning 
(EF) nr. 1606/2002 og de regnskapsprinsipper utsteder har anvendt ved utarbeidingen av sine 
årsregnskaper.

 De to siste årenes reviderte historiske finansielle informasjon skal framlegges og utarbeides i en form som 
er konsistent med den som vil bli brukt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder 
regnskapsstandarder og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper.

 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnitt, minst omfatte:

a) balanse,

b) resultatregnskap,

c) en oversikt som viser alle endringer i egenkapitalen eller endringer i egenkapitalen med unntak av 
endringer som følge av kapitaltransaksjoner med eller utbetalinger til eierne,

d) kontantstrømoppstilling,

e) regnskapsprinsipper og noter.
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 Den historiske årlige finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en uavhengig vurdering 
av om den finansielle informasjonen for registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde, i samsvar 
med gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard. I andre tilfeller skal 
prospektet inneholde følgende opplysninger:

a) en erklæring som klart angir hvilke revisjonsstandarder som er brukt,

b) en forklaring av eventuelle vesentlige avvik fra internasjonale standarder for revisjon.

20.2. Regnskaper

 Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte årsregnskaper, skal i det minste de 
konsoliderte årsregnskapene inntas i prospektet.

20.3. Revisjon av årlig historisk finansiell informasjon

20.3.1. En erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Dersom revisor som har foretatt 
lovfestet revisjon har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om den historiske finansielle informasjonen, 
eller dersom revisjonsberetningen inneholder forbehold eller presiseringer, skal nektelsen, forbeholdet eller 
presiseringene gjengis fullt ut med en forklaring.

20.3.2. Angivelse av de andre opplysningene i prospektet som er revidert av revisorene.

20.3.3. Dersom finansielle opplysninger i prospektet ikke er hentet fra utsteders reviderte regnskaper, skal kilden 
angis og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert.

20.4. Alderen på den siste finansielle informasjonen

20.4.1. Det siste regnskapsåret for den reviderte finansielle informasjonen skal ikke være avsluttet mer enn:

a) 18 måneder før datoen for prospektet dersom utsteder inntar revidert delårsrapport i prospektet,

b) 15 måneder før datoen for prospektet dersom utsteder inntar urevidert delårsrapport i prospektet.

20.5. Delårsinformasjon og annen finansiell informasjon

20.5.1. Dersom utsteder har offentliggjort kvartalsvis eller halvårlig finansiell informasjon etter datoen for de siste 
reviderte regnskapene, skal denne informasjonen inngå i prospektet. Dersom den kvartalsvise eller halvårlige 
finansielle informasjonen har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, skal revisjonsberetningen 
eller revisors uttalelse vedrørende begrenset revisjon også inntas. Dersom den kvartalsvise eller halvårlige 
finansielle informasjonen ikke har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, skal dette angis.

20.5.2. Dersom prospektet er datert mer enn ni måneder etter utløpet av det siste reviderte regnskapsåret, skal det 
inntas finansiell delårsinformasjon for minst de seks første månedene i regnskapsåret; delårsinformasjonen 
kan være urevidert (noe som eventuelt skal angis).

 Finansiell delårsinformasjon skal omfatte sammenlignbare regnskaper for samme periode i foregående 
regnskapsår; kravet om sammenlignbare balansetall kan som et unntak oppfylles ved framlegging av 
balansen fra siste årsregnskap.

20.6. Utbyttepolitikk

 En beskrivelse av utsteders utbyttepolitikk og eventuelle begrensninger i den forbindelse.

20.6.1. Utbytte per aksje for hvert regnskapsår i den perioden som omfattes av den historiske finansielle 
informasjonen, justert for eventuelle endringer i antall aksjer for å gjøre det sammenlignbart.
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20.7. Rettergang og voldgift

 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder 
(herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som 
i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller 
lønnsomhet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring.

20.8. Vesentlige negative endringer i utsteders finansielle stilling eller markedsstilling

 En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling 
som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell 
informasjon eller delårsinformasjon for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring.

21. TILLEGGSOPPLYSNINGER

21.1. Aksjekapital

 Følgende opplysninger per datoen for den siste balansen som inngår i den historiske finansielle 
informasjonen:

21.1.1. Aksjekapital for hver aksjeklasse:

a) antall aksjer i henhold til vedtektene,

b) antall utstedte og fullt innbetalte aksjer og antall utstedte aksjer som ikke er fullt innbetalt,

c) pålydende verdi per aksje eller angivelse av at aksjene ikke har noen pålydende verdi,

d) en avstemming av antall utstedte aksjer ved årets begynnelse og slutt. Det skal angis om mer enn 10 
% av aksjekapitalen er betalt for med andre eiendeler enn kontanter i perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen.

21.1.2. Dersom det finnes aksjer som ikke representerer kapitalen, skal antall og viktigste egenskaper angis.

21.1.3. Antall, bokført verdi og pålydende verdi for aksjer i utstederen som eies av eller på vegne av utsteder selv 
eller utsteders datterselskaper.

21.1.4. Beløp for konvertible verdipapirer, ombyttelige verdipapirer eller verdipapirer med tegningsretter, samt 
angivelse av vilkårene og reglene for konvertering, ombytting eller tegning.

21.1.5. Opplysninger om og vilkår for kjøpsretter og/eller -plikter med hensyn til vedtektsbestemt, men ikke tegnet 
aksjekapital, eller en forpliktelse til å forhøye aksjekapitalen.

21.1.6. Opplysninger om opsjoner på kapitalen i konserner, eller avtaler med eller uten betingelser om å få slike 
opsjoner, samt nærmere opplysninger om opsjonene, herunder om de personer opsjonene er knyttet til.

21.1.7. Opplysninger om aksjekapitalens utvikling med vekt på eventuelle endringer i perioden som omfattes av 
den historiske finansielle informasjonen.

21.2. Stiftelsesdokument og vedtekter

21.2.1. Angivelse av utsteders hensikt og formål med henvisning til hvor dette er nevnt i stiftelsesdokumentet og i 
vedtektene.

21.2.2. Et sammendrag av bestemmelser i utsteders vedtekter eller andre regler som gjelder medlemmer av 
utsteders styre, ledelse og tilsynsorganer.
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21.2.3. En beskrivelse av rettigheter, preferanser og begrensninger knyttet til hver klasse av de eksisterende 
aksjer.

21.2.4. En beskrivelse av framgangsmåten for å endre aksjeeiernes rettigheter, med angivelse av om vilkårene er 
strengere enn det som er fastsatt i loven.

21.2.5. En beskrivelse av vilkårene for innkalling til ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, herunder 
vilkår for møterett.

21.2.6. En kort beskrivelse av eventuelle bestemmelser i utsteders vedtekter eller andre regler som kan tenkes å 
forsinke, utsette eller hindre et kontrollskifte i utsteder.

21.2.7. Angivelse av eventuelle bestemmelser i utsteders vedtekter eller andre regler som fastsetter grensen for 
størrelse på eierandeler som skal offentliggjøres.

21.2.8. En beskrivelse av vilkår i stiftelsesdokumentet, vedtektene eller andre regler om endring av kapitalen, 
dersom vilkårene er strengere enn det som er fastsatt i loven.

22. VESENTLIGE KONTRAKTER

 Et sammendrag av vesentlige kontrakter hvor utsteder eller et konsernmedlem er part, og som er inngått 
de to siste år før offentliggjøringen av prospektet, med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale 
virksomheten. 

 Et sammendrag av alle andre kontrakter (med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale 
virksomheten) som er inngått av et konsernmedlem, og som inneholder bestemmelser som gir et 
konsernmedlem plikter eller rettigheter som er vesentlige for konsernet på datoen for prospektet.

23. OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN, EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSE-
ERKLÆRINGER

23.1. Dersom det i prospektet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, forretningsadresse, 
kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller rapporten er 
utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår i, med 
samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av prospektet.

23.2. Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er 
korrekt gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger 
fra tredjemann, er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller 
villedende. I tillegg skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene.

24. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

 En erklæring om at følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn:

a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter,

b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser 
som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i prospektet, eller som det 
vises til i prospektet,

c) historisk finansiell informasjon om utsteder eller, dersom det dreier seg om et konsern, historisk 
finansiell informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene 
forut for offentliggjøringen av prospektet.

 Angivelse av hvor ovennevnte dokumenter er tilgjengelige for innsyn, enten fysisk eller elektronisk.
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25. OPPLYSNINGER OM EIERANDELER

25.1. Opplysninger om foretak der utstederen har en eierandel som kan antas å ha vesentlig innvirkning på 
vurderingen av utsteders eiendeler og forpliktelser, finansielle stilling og resultater.

26. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER AV DEPOTBEVIS

26.1. Navn, forretningskontor og hovedkontor dersom dette er et annet enn forretningskontoret.

26.2. Utsteders stiftelsesdato og varighet dersom utsteder skal bestå i et begrenset tidsrom.

26.3. Hvilken lovgivning utsteder driver under og hvilken juridisk form utsteder har vedtatt i henhold til denne 
lovgivningen.

27. OPPLYSNINGER OM DE UNDERLIGGENDE AKSJENE

27.1. En beskrivelse av type og klasse underliggende aksjer, herunder ISIN (International Security Identification 
Number) eller andre tilsvarende sikkerhetsidentifikasjonskoder.

27.2. Gjeldende lovgivning for de underliggende aksjene.

27.3. Angivelse av om de underliggende aksjene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdipapirer og om 
de underliggende aksjene er fysiske eller elektroniske. I det siste tilfellet angis navn og adresse til foretaket 
som har ansvar for å føre registeret.

27.4. De underliggende aksjenes valuta.

27.5. En beskrivelse av rettighetene knyttet til de underliggende aksjene, herunder eventuelle begrensninger i 
slike rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene.

27.6. Rett til utbytte

a) fastsatt dato da retten til utbytte oppstår,

b) tidsfrist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet tilfaller etter slikt bortfall,

c) utbytterestriksjoner og -prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen stat,

d) utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ eller ikke-kumulativ 
betalingsmåte.

27.7. Stemmerett

 Fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse i forbindelse med emisjoner

 Rett til deling av utsteders overskudd

 Rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling

 Innløsningsbestemmelser

 Konverteringsbestemmelser.

27.8. Angivelse av emisjonsdatoen for underliggende aksjer dersom det utferdiges nye underliggende aksjer 
i forbindelse med emisjonen av depotbevis, og disse ikke finnes på tidspunktet for emisjonen av 
depotbevis.

27.9. Dersom det utferdiges nye underliggende aksjer i forbindelse med emisjonen av depotbevis, skal vedtak, 
tillatelser og godkjenninger som de nye underliggende aksjene er eller vil bli utferdiget og/eller utstedt i 
henhold til, angis.
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27.10. Opplysninger om eventuelle begrensninger i de underliggende aksjenes frie omsettelighet.

27.11. Når det gjelder staten der utsteder har sitt forretningskontor, og den eller de stater der tilbudet framsettes 
eller der det søkes om opptak til notering:

a) opplysninger om eventuell kildeskatt på inntektene fra de underliggende aksjene,

b) angivelse av om utsteder tar ansvar for å holde tilbake kildeskatten.

27.12. Opplysninger om eventuelle regler om pliktige overtakelsestilbud og/eller tvangsinnløsning og 
tvangsutløsning knyttet til de underliggende aksjene.

27.13. Opplysninger om offentlige overtakelsestilbud som gjelder utsteders aksjer, som er framsatt av tredjemann 
i løpet av siste og inneværende regnskapsår. Prisen eller bytteforholdet i slike tilbud samt resultatet skal 
opplyses.

27.14. Bindingsavtaler:

angivelse av berørte parter,– 

angivelse av avtalens innhold og unntak,– 

angivelse av bindingsperioden.– 

27.15. Opplysninger om eventuelle selgende verdipapirinnehavere

27.15.1. Navn og forretningsadresse til personen eller foretaket som tilbyr å selge de underliggende aksjene, 
eventuell stilling hos eller annen vesentlig forbindelse som personer som ønsker å selge har hatt med 
utsteder av de underliggende aksjene eller noen av utsteders forgjengere eller tilknyttede foretak.

27.16. Utvanning

27.16.1. Beløp og prosentandel for umiddelbar utvanning som følge av tilbudet.

27.16.2. Ved tilbud om å tegne depotbevis til eksisterende aksjeeiere angis beløp og prosentandel for umiddelbar 
utvanning dersom disse ikke benytter tilbudet.

27.17 Tilleggsopplysninger dersom det samtidig eller nesten samtidig foreligger et tilbud eller opptak til notering 
av underliggende aksjer av samme klasse som de underliggende aksjer som depotbevisene utstedes for.

27.17.1. Dersom det samtidig eller nesten samtidig med emisjonen av depotbevis som søkes opptatt til notering 
på et regulert marked, foretas tegning eller rettet emisjon av underliggende aksjer av samme klasse, angis 
disse transaksjonenes art og de aktuelle underliggende aksjenes type og antall.

27.17.2. Opplysning om alle regulerte markeder eller tilsvarende markeder der underliggende aksjer av samme 
klasse som de som depotbevisene utstedes for, tilbys eller er opptatt til notering, i den grad utsteder av 
depotbevisene har kjennskap til dette.

27.17.3. Opplysning om større aksjeeiere eller medlemmer av utsteders styre, ledelse eller tilsynsorganer har til 
hensikt å delta i tegningen, eller om noen personer har til hensikt å tegne andeler som tilsvarer mer enn fem 
prosent av tilbudet, i den grad utsteder av depotbevisene har kjennskap til dette.

28. OPPLYSNINGER OM DEPOTBEVISENE

28.1. En beskrivelse av type og klasse depotbevis som tilbys og/eller opptas til notering.

28.2. Gjeldende lovgivning for depotbevisene.
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28.3. Angivelse av om depotbevisene er registrerte depotbevis eller ihendehaverdepotbevis og om depotbevisene 
er fysiske eller elektroniske. I det siste tilfellet angis navn og adresse til foretaket som har ansvar for å føre 
registeret.

28.4. Valuta brukt i emisjonen.

28.5. En beskrivelse av rettighetene knyttet til depotbevisene, herunder eventuelle begrensninger i slike 
rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene.

28.6. Dersom retten til utbytte for depotbevisene skiller seg fra retten til utbytte angitt for de underliggende 
aksjene, skal følgende opplysninger om retten til utbytte angis:

a) fastsatt dato da retten til utbytte oppstår,

b) tidsfrist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet tilfaller etter slikt bortfall,

c) utbytterestriksjoner og -prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen stat,

d) utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ eller ikke-kumulativ 
betalingsmåte.

28.7. Dersom stemmeretten for depotbevisene skiller seg fra stemmeretten for de underliggende aksjene, skal 
følgende opplysninger om stemmeretten angis:

stemmerett,– 

fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse,– 

rett til deling av utsteders overskudd,– 

rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling,– 

innløsningsbestemmelser,– 

konverteringsbestemmelser.– 

28.8. En beskrivelse av utøvelsen og omfanget av rettighetene som er knyttet til de underliggende aksjene, 
særlig stemmerett, vilkårene for depotbevisutsteders utøvelse av slike rettigheter, og planlagte tiltak for 
å få instrukser fra eierne av depotbevisene, samt retten til å dele overskudd og eventuelt overskudd i 
forbindelse med avvikling som ikke overføres til depotbevisinnehaveren.

28.9. Angivelse av forventet emisjonsdato for depotbevisene.

28.10. Opplysninger om eventuelle begrensninger i depotbevisets frie omsettelighet.

28.11. Når det gjelder staten der utsteder har sitt forretningskontor, og den eller de stater der tilbudet framsettes 
eller der det søkes om opptak til notering:

a) opplysninger om eventuell kildeskatt på inntektene fra depotbevisene,

b) angivelse av om utsteder tar ansvar for å holde tilbake kildeskatten.

28.12. Bankgarantier eller andre garantier knyttet til depotbevisene for å sikre en god oppfyllelse av utsteders 
forpliktelser.

28.13. Mulighet for konvertering av depotbevisene til de underliggende aksjene og framgangsmåten for slik 
konvertering.
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29. OPPLYSNINGER OM VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILBUDET OM DEPOTBEVIS

29.1. Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning

29.1.1. Størrelsen på emisjonen/tilbudet, der det skilles mellom verdipapirer som tilbys for salg, og verdipapirer 
som legges ut til tegning; dersom størrelsen ikke er fastsatt, angis hvordan og på hvilket tidspunkt det 
endelige beløpet for tilbudet skal offentliggjøres.

29.1.2. Tegningsperioden, med eventuelle endringer, med en beskrivelse av framgangsmåten for tegning.

29.1.3. Angivelse av når og på hvilke vilkår tilbudet kan kalles tilbake eller oppheves og om tilbakekallingen kan 
skje etter at handelen er begynt.

29.1.4. Angivelse av muligheten til å redusere antall tegninger, og framgangsmåten for tilbakebetaling av 
overskytende beløp betalt av tegnerne.

29.1.5. Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall verdipapirer eller samlet 
investeringsbeløp).

29.1.6 Angivelse av fristen for å trekke tilbake en tegning, forutsatt at investorene har tillatelse til å trekke tilbake 
tegningen.

29.1.7. Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene.

29.1.8. Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet av tilbudet.

29.1.9. Framgangsmåte for utøvelse av eventuell fortrinnsrett, tegningsretters (subscription rights’) omsettelighet 
og behandling av ikke benyttede tegningsretter (subscription rights).

29.2. Plan for spredning og tildeling

29.2.1. Kategorier av investorer som mottar tilbudet om verdipapirene. Dersom tilbudet framsettes samtidig på 
markedene i to eller flere stater, og dersom en transje er forbeholdt eller vil bli forbeholdt enkelte av disse 
markedene, skal de aktuelle transjene angis.

29.2.2. Opplysning om større aksjeeiere eller medlemmer av utsteders styre, ledelse eller tilsynsorganer har til 
hensikt å delta i tegningen, eller om noen personer har til hensikt å tegne andeler som tilsvarer mer enn fem 
prosent av tilbudet, i den grad utsteder har kjennskap til dette.

29.2.3. Opplysninger før tildelingen:

29.2.3.1. Tilbudets inndeling i transjer, herunder transjer forbeholdt institusjonelle investorer, private investorer og 
utsteders ansatte samt eventuelle andre transjer.

29.2.3.2. Vilkårene for retten til å overføre aksjer til andre, omfanget av denne retten og eventuelle minstestørrelser 
for enkelttransjer.

29.2.3.3. Tildelingsmetoden(e) som skal anvendes for transjen for private investorer og utsteders ansatte ved en 
eventuell overtegning av disse transjene.
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29.2.3.4. Angivelse av eventuell forhåndsbestemt prioritering av visse kategorier av investorer eller visse tilknyttede 
grupper (herunder programmer for venner og familiemedlemmer), andelen av tilbudet som er forbeholdt slik 
prioritet, og kriteriene for å inngå i slike kategorier eller grupper.

29.2.3.5. Angivelse av om tegning eller ordre om tegning kan behandles ulikt ved tildelingen avhengig av hvilket 
foretak som har lagt inn eller formidlet slik tegning eller ordre.

29.2.3.6. Eventuelle minstetildelinger innenfor transjen for private investorer.

29.2.3.7. Vilkårene for avslutning av tilbudet samt den tidligste datoen for avslutning av tilbudet.

29.2.3.8. Om det er tillatt å foreta flere tegninger, og dersom dette ikke er tillatt, hvordan slike tegninger skal 
behandles.

29.2.3.9. Framgangsmåten for å underrette tegnerne om beløpet som er tildelt, og opplysning om hvorvidt handelen 
kan innledes før underretning er gitt.

29.2.4. Overtildelingsbestemmelse og overtildelingsopsjon:

29.2.4.1. Angivelse av omfanget av en eventuell overtildelingsbestemmelse og/eller overtildelingsopsjon.

29.2.4.2. Overtildelingsbestemmelsens og/eller overtildelingsopsjonens varighet.

29.2.4.3. Vilkår for overtildelingsbestemmelsen eller overtildelingsopsjonen.

29.3. Kursfastsettelse

29.3.1. Angivelse av kursen verdipapirene vil bli tilbudt til. Dersom kursen ikke er kjent, eller dersom det ikke 
finnes et etablert og/eller likvid marked for verdipapirene, angis framgangsmåten for fastsettelse av kursen, 
med opplysning om hvem som har fastsatt kriteriene eller er formelt ansvarlig for fastsettelsen. Angivelse 
av størrelsen på alle utgifter og avgifter som spesifikt ilegges tegner eller kjøper.

29.3.2. Framgangsmåte for offentliggjøring av tilbudskurs.

29.3.3. Dersom det foreligger eller kan foreligge vesentlig avvik mellom den offentlige tilbudskursen og den 
faktiske kontantkostnaden for medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer, ledende ansatte eller 
tilknyttede personer, for verdipapirer som de har ervervet i løpet av det siste året, eller som de har rett til 
å erverve, skal det foretas en sammenligning mellom kursen på det foreslåtte offentlige tilbudet og den 
faktiske kontantinnbetalingen fra nevnte personer.

29.4. Plassering og fulltegningsgaranti

29.4.1. Navn og adresse til den eller de som tilrettelegger tilbudet og de enkelte deler av det, samt i den grad 
utsteder eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller de som plasserer verdipapirene i de enkelte stater 
der tilbudet finner sted.

29.4.2. Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depositarer i den enkelte stat.

29.4.3. Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og adresse til foretak 
som skal plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på grunnlag av en avtale om «best mulig» 
plassering. Angivelse av vesentlige bestemmelser i avtalene, herunder kvoter. Dersom fulltegningsgarantien 
ikke omfatter hele emisjonen, angis hvilken andel som ikke er omfattet. Angivelse av samlet beløp for 
plasseringsprovisjon og fulltegningsgarantiprovisjon.

29.4.4. Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått.
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30. AVTALER OM OPPTAK TIL NOTERING OG HANDEL FOR DEPOTBEVIS

30.1. Angivelse av om verdipapirene som tilbys er eller vil bli omfattet av en søknad om opptak til notering på 
et regulert marked eller på andre tilsvarende markeder, med angivelse av de aktuelle markedene. Disse 
opplysningene skal angis uten at det gis inntrykk av at opptaket til notering nødvendigvis vil bli godkjent. 
De nærmeste datoene for opptak til notering av verdipapirene skal angis dersom de er kjent.

30.2. Opplysning om alle regulerte markeder eller tilsvarende markeder der verdipapirer av samme klasse som 
verdipapirene som skal tilbys eller opptas til notering, allerede er notert, i den grad utsteder har kjennskap 
til dette.

30.3. Dersom det samtidig eller nesten samtidig med emisjonen av verdipapirene som søkes opptatt til 
notering på et regulert marked, foretas tegning eller rettet emisjon av verdipapirer av samme klasse, eller 
dersom verdipapirer av andre klasser utstedes med henblikk på offentlig eller rettet emisjon, angis disse 
transaksjonenes art og de aktuelle verdipapirenes type og antall.

30.4. Navn og adresse til foretak som har forpliktet seg til å fungere som mellommenn i annenhåndsomsetning, 
som skaper likviditet gjennom å stille kjøps- og salgskurser, og en beskrivelse av hovedvilkårene i deres 
forpliktelse.

30.5. Stabilisering: Dersom en utsteder eller selgende aksjeeier har utstedt en overtildelingsopsjon, eller på annen 
måte foreslått at det kan utføres kursstabilisering i forbindelse med et tilbud, skal følgende angis:

30.6. at stabilisering kan finne sted, at det ikke garanteres at den vil finne sted og at den når som helst kan 
opphøre,

30.7. tidspunkt for start og opphør av den periode da stabiliseringen kan finne sted,

30.8. identiteten til den ansvarlige for stabiliseringen for hver relevant jurisdiksjon, med mindre dette ikke er kjent 
på tidspunktet for offentliggjøringen,

30.9. at stabiliseringstransaksjoner kan føre til at markedskursen blir høyere enn den ellers ville ha vært.

31. NØKKELOPPLYSNINGER OM EMISJON AV DEPOTBEVIS

31.1. Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet

 Formålet med tilbudet og eventuelt anslått nettoproveny fordelt på planlagte hovedformål i prioritert 
rekkefølge. Dersom utsteder er klar over at det forventede provenyet ikke vil være tilstrekkelig til å 
dekke alle planlagte formål, angis beløpet og kildene for andre nødvendige midler. Det skal gis nærmere 
opplysninger om anvendelsen av provenyet, særlig der det anvendes til erverv av eiendeler, med mindre 
dette skjer som ledd i den normale virksomheten, til å finansiere varslede overtakelser av andre virksomheter 
eller til å kjøpe tilbake, redusere eller innløse gjeldsforpliktelser.

31.2. Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet

31.2.1. En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for 
emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte personer og interessens karakter.
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31.3. Risikofaktorer

31.3.1. Et avsnitt kalt «risikofaktorer» der det klart redegjøres for vesentlige risikofaktorer for verdipapirene som 
omfattes av tilbudet og/eller opptas til notering, med henblikk på å vurdere markedsrisikoen i tilknytning til 
verdipapirene.

32. KOSTNADER VED EMISJONEN/TILBUDET OM DEPOTBEVIS

32.1. Angivelse av samlet nettoproveny og anslag over de samlede kostnader ved emisjonen/tilbudet.
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VEDLEGG XI

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for banker (mal)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i registreringsdokumentet; dersom noen er ansvarlig bare 
for visse deler av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders 
styre, ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for registreringsdokumentet om at opplysningene i registreringsdokumentet 
så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler 
av registreringsdokumentet om at opplysningene i den delen av registreringsdokumentet de er ansvarlig 
for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

2. REVISORER SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON

2.1. Navn og adresse til utstederens revisorer for perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen 
(samt opplysning om vedkommendes medlemskap i en bransjeorganisasjon).

2.2. Dersom revisorene har trukket seg, er fjernet eller ikke er gjenvalgt i løpet av perioden som omfattes av den 
historiske finansielle informasjonen, skal det gis nærmere opplysninger om dette dersom det er vesentlig.

3. RISIKOFAKTORER

 I et avsnitt kalt «risikofaktorer» skal det gis en klar angivelse av risikofaktorer som kan påvirke utsteders evne 
til å utføre sine plikter i forbindelse med verdipapirene overfor investorer.

4. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER

4.1. Utsteders historie og utvikling

4.1.1. Utsteders foretaksnavn og andre forretningskjennetegn.

4.1.2. Utsteders registrerte forretningskontor og organisasjonsnummer.

4.1.3. Utsteders stiftelsesdato og varighet dersom utsteder skal bestå i et begrenset tidsrom.

4.1.4. Utsteders domisil og juridiske form, gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet, hjemstat og adresse 
og telefonnummer til utsteders forretningskontor (eller hovedkontor dersom dette er et annet enn 
forretningskontoret).

4.1.5. Eventuelle hendelser knyttet til utstederen som nylig er inntruffet og som i vesentlig grad er relevante ved 
vurderingen av utsteders solvens.

5. FORRETNINGSOVERSIKT

5.1. Hovedvirksomhet

5.1.1. Kort beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet samt hovedkategorier av solgte produkter og/eller 
tjenesteytelser.

5.1.2. Angivelse av alle vesentlige nye produkter og/eller ny virksomhet.
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5.1.3. Viktigste markeder

 Kort beskrivelse av de viktigste markedene der utstederen konkurrerer.

5.1.4. Grunnlaget for eventuelle opplysninger om utsteders konkurransemessige stilling.

6. ORGANISASJONSSTRUKTUR

6.1. Dersom utsteder inngår i et konsern, en kort beskrivelse av konsernet og utsteders rolle i det.

6.2. Dersom utsteder er avhengig av andre foretak i konsernet, skal dette tydelig framgå, og det skal redegjøres for 
denne avhengigheten.

7. OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK

7.1. Det skal gis en erklæring om at det ikke er skjedd en vesentlig forverring i utsteders framtidsutsikter siden 
datoen for siste offentliggjorte regnskaper.

 Dersom utsteder ikke er i stand til å framlegge en slik erklæring, skal det gis nærmere opplysninger om en slik 
vesentlig forverring.

7.2. Angi alle kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis 
vil ha en vesentlig innvirkning på utsteders framtidsutsikter; opplysningene skal som et minstekrav omfatte 
inneværende regnskapsår.

8. RESULTATPROGNOSER ELLER RESULTATESTIMATER

 Dersom en utsteder velger å innta en resultatprognose eller et resultatestimat i registreringsdokumentet, skal 
det inneholde opplysninger som nevnt i punkt 8.1 og 8.2.

8.1. En redegjørelse for de viktigste antakelser som ligger til grunn for utsteders prognoser eller estimater.

 Det skal være et klart skille mellom antakelser om forhold som medlemmene av styre, ledelse eller 
tilsynsorganer kan ha innflytelse på, og antakelser om forhold som ligger utenfor deres innflytelse. Antakelsene 
skal dessuten være lette å forstå for investorer, de skal være spesifikke og presise, og de skal ikke avhenge av 
at estimatene som ligger til grunn for prognosene, generelt sett er nøyaktige.

8.2. En rapport utarbeidet av uavhengige revisorer som bekrefter at resultatprognosen eller -estimatet etter deres 
oppfatning er sammenstilt på tilbørlig måte basert på det angitte grunnlag, og at regnskapsgrunnlaget for 
prognosen eller estimatet er konsistent med utsteders regnskapsprinsipper.

8.3. Resultatprognosen eller -estimatet skal utarbeides slik at de er sammenlignbare med den historiske finansielle 
informasjonen.

9. STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER

9.1. Navn, forretningsadresse og stilling hos utsteder for personer som nevnt nedenfor, med angivelse av deres 
viktigste aktiviteter utenfor utsteder dersom disse er av vesentlig betydning for utsteder:

a) medlemmer av styre, ledelse eller tilsynsorganer,

b) komplementarer i kommandittaksjeselskaper.

9.2. Interessekonflikter i forbindelse med styre, ledelse eller tilsynsorganer

 En klar beskrivelse av mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 9.1 har 
overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Dersom slike konflikter ikke foreligger, 
skal det gis en bekreftelse på det.
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10. STØRRE AKSJEEIERE

10.1. I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det angis om utsteder direkte eller indirekte eies eller 
kontrolleres av andre, herunder av hvem og hvordan, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre misbruk 
av slik kontroll.

10.2. En beskrivelse av alle avtaler som er kjent av utsteder og som på et senere tidspunkt kan føre til en endring av 
kontrollen over utsteder.

11. FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS EIENDELER OG FORPLIKTELSER, 
FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT

11.1. Historisk finansiell informasjon

 Revidert historisk finansiell informasjon for de to siste regnskapsårene (eller for hele perioden utstederen har 
drevet sin virksomhet dersom den er kortere enn to år) sammen med den tilhørende revisjonsberetningen for 
hvert år. Slik finansiell informasjon skal utarbeides i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, eller, dersom 
forordningen ikke får anvendelse, i samsvar med medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder for utstedere 
fra Fellesskapet. Utstedere fra tredjestater skal utarbeide slik finansiell informasjon i samsvar med internasjonale 
regnskapsstandarder vedtatt etter framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold 
til en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. Dersom 
den finansielle informasjonen ikke tilsvarer disse standardene, skal opplysningene framlegges i form av 
omarbeidede regnskaper.

 Det siste årets reviderte historiske finansielle informasjon skal framlegges og utarbeides i en form som er 
konsistent med den som vil bli brukt av utsteder ved offentliggjøring av neste årsregnskap når det gjelder 
regnskapsstandarder og -prinsipper og lovgivningen som gjelder for slike årsregnskaper.

 Dersom utsteder har drevet innenfor sitt nåværende virksomhetsområde i mindre enn ett år, skal den reviderte 
historiske finansielle informasjonen for den perioden utarbeides i samsvar med standardene for årsregnskaper 
i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller, dersom forordningen ikke får anvendelse, i samsvar med 
medlemsstatens nasjonale regnskapsstandarder dersom utsteder er fra Fellesskapet. Utstedere fra tredjestater 
skal utarbeide den finansielle informasjonen i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter 
framgangsmåten i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i henhold til en tredjestats nasjonale 
regnskapsstandarder som tilsvarer de internasjonale regnskapsstandardene. Den historiske finansielle 
informasjonen skal være revidert.

 Dersom den reviderte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med nasjonale regnskapsstandarder, 
skal den finansielle informasjonen som kreves under dette avsnitt, minst omfatte:

a) balanse,

b) resultatregnskap,

c) kontantstrømoppstilling, bare ved opptak av verdipapirer til notering på et regulert marked,

d) regnskapsprinsipper og noter.

 Den historiske årlige finansielle informasjonen skal være revidert, eller det skal gis en uavhengig vurdering av 
om den finansielle informasjonen for registreringsdokumentets formål gir et rettvisende bilde, i samsvar med 
gjeldende revisjonsstandarder i medlemsstaten eller en tilsvarende standard.

11.2. Regnskaper

 Dersom utsteder utarbeider både ikke-konsoliderte og konsoliderte årsregnskaper, skal i det minste de 
konsoliderte årsregnskapene inntas i registreringsdokumentet.
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11.3. Revisjon av årlig historisk finansiell informasjon

11.3.1. En erklæring om at den historiske finansielle informasjonen er revidert. Dersom revisor som har foretatt 
lovfestet revisjon har nektet å utarbeide en revisjonsberetning om den historiske finansielle informasjonen, 
eller dersom revisjonsberetningen inneholder forbehold eller presiseringer, skal nektelsen, forbeholdet eller 
presiseringene gjengis fullt ut med en forklaring.

11.3.2. Angivelse av de andre opplysningene i registreringsdokumentet som er revidert av revisorene.

11.3.3. Dersom finansielle opplysninger i registreringsdokumentet ikke er hentet fra utsteders reviderte regnskaper, 
skal kilden angis og det skal presiseres at opplysningene ikke er revidert.

11.4. Alderen på den siste finansielle informasjonen

11.4.1. Det siste reviderte årsregnskap skal ikke være eldre enn 18 måneder regnet fra datoen for 
registreringsdokumentet.

11.5. Delårsinformasjon og annen finansiell informasjon

11.5.1. Dersom utsteder har offentliggjort kvartalsvis eller halvårlig finansiell informasjon etter datoen for de 
siste reviderte regnskapene, skal denne informasjonen inngå i registreringsdokumentet. Dersom den 
kvartalsvise eller halvårlige finansielle informasjonen har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, 
skal revisjonsberetningen eller rapporten fra den begrensede revisjonen også inntas. Dersom den kvartalsvise 
eller halvårlige finansielle informasjonen ikke har vært revidert eller underlagt begrenset revisjon, skal dette 
angis.

11.5.2. Dersom registreringsdokumentet er datert mer enn ni måneder etter utløpet av det siste reviderte 
regnskapsåret, skal det inntas finansiell delårsinformasjon for minst de seks første månedene i regnskapsåret; 
delårsinformasjonen kan være urevidert (noe som eventuelt skal angis).

 Finansiell delårsinformasjon skal omfatte sammenlignbare regnskaper for samme periode i foregående 
regnskapsår; kravet om sammenlignbare balansetall kan som et unntak oppfylles ved framlegging av balansen 
fra siste årsregnskap.

11.6. Rettergang og voldgift

 Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder 
alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere 
tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller 
eventuelt en egnet negativ erklæring.

11.7. Vesentlige endringer i utsteders finansielle stilling

 En beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling som er oppstått siden utløpet 
av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon 
for, eller eventuelt en egnet negativ erklæring.

12. VESENTLIGE KONTRAKTER

 Et kort sammendrag av alle vesentlige kontrakter som ikke inngår i utsteders normale løpende virksomhet, og 
som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker utsteders 
evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes.

13. OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN, EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSE-
ERKLÆRINGER

13.1. Dersom det i registreringsdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av registreringsdokumentet.
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13.2. Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt 
gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, 
er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg 
skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene.

14. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

 En erklæring om at dokumentene angitt nedenfor (eller kopier av dem) kan kontrolleres i hele 
registreringsdokumentets gyldighetstid, når det er aktuelt:

a) utsteders stiftelsesdokument og vedtekter,

b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser 
som er utarbeidet på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller 
som det vises til i registreringsdokumentet,

c) historisk finansiell informasjon om utsteder, eller dersom det dreier seg om et konsern, historisk finansiell 
informasjon om både utsteder og utsteders datterselskaper for hvert av de to regnskapsårene forut for 
offentliggjøringen av registreringsdokumentet.

 Angivelse av hvor ovennevnte dokumenter er tilgjengelige for innsyn, enten fysisk eller elektronisk.
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VEDLEGG XII

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i verdipapirdokumentet for finansielle  
derivater (mal)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i prospektet; dersom noen er ansvarlig bare for visse deler 
av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders styre, ledelse eller 
tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og forretningskontor 
angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for prospektet om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i 
samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det 
kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en 
erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler av prospektet om at opplysningene i den delen av prospektet 
de er ansvarlig for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer 
utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har 
truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette.

2. RISIKOFAKTORER

 Et avsnitt kalt «risikofaktorer» der det klart redegjøres for vesentlige risikofaktorer for verdipapirene som 
omfattes av tilbudet og/eller opptas til notering, med henblikk på å vurdere markedsrisikoen i tilknytning til 
verdipapirene. Dette skal omfatte en advarsel om at investorer kan tape verdien av hele sin investering eller 
deler av denne, alt etter omstendighetene, og/eller dersom investorens ansvar ikke er begrenset til verdien av 
sin investering, en angivelse av dette faktum sammen med en beskrivelse av når slikt ansvar oppstår samt 
sannsynlig økonomisk virkning.

3. NØKKELOPPLYSNINGER

3.1. Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet

 En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for 
emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte personer og interessens karakter.

3.2. Formål med tilbudet og anvendelse av provenyet dersom det ikke dreier seg om profitt og/eller beskyttelse mot 
visse risikoer

 Dersom formålet med tilbudet og anvendelsen av provenyet offentliggjøres, angis det samlede nettobeløpet for 
provenyet sammen med et anslag over alt samlede kostnadene ved emisjonen/tilbudet.

4. OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRER SOM TILBYS/OPPTAS TIL NOTERING

4.1. Opplysninger om verdipapirene

4.1.1. En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys og/eller opptas til notering, herunder ISIN 
(International Security Identification Number) eller andre tilsvarende sikkerhetsidentifikasjonskoder.

4.1.2. En klar og fullstendig forklaring slik at investorene kan forstå hvordan verdien av deres investeringer påvirkes 
av verdien på de underliggende instrumentene, særlig under de omstendigheter der risikoen er mest åpenbar, 
med mindre verdipapirene har en pålydende verdi per enhet på minst 50 000 euro eller bare kan erverves for 
minst 50 000 euro per verdipapir.

4.1.3. Gjeldende lovgivning for verdipapirene.
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4.1.4. Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdipapirer og om verdipapirene 
er fysiske eller elektroniske. I det siste tilfellet angis navn og adresse til foretaket som har ansvar for å føre 
registeret.

4.1.5. Valuta brukt i emisjonen.

4.1.6. Prioritering av verdipapirene som tilbys og/eller opptas til notering, herunder sammendrag av eventuelle 
klausuler som har som formål å bestemme prioriteten av verdipapirene eller underordne disse utsteders 
eventuelle nåværende eller framtidige forpliktelser.

4.1.7. En beskrivelse av hvilke rettigheter som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i slike 
rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene.

4.1.8. Ved nyemisjoner skal de vedtak, tillatelser og godkjenninger som ligger til grunn for verdipapiremisjonen 
angis.

4.1.9. Verdipapirenes emisjonsdato.

4.1.10. Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes frie omsettelighet.

4.1.11. – De omsettelige verdipapirenes forfallsdato eller innløsningsdato.

 – Innfrielsesdato eller siste referansedato.

4.1.12. En beskrivelse av oppgjørsmetoden for de finansielle derivatene.

4.1.13. En beskrivelse av hvordan eventuell avkastning fra finansielle derivater utbetales, utbetalings- eller 
leveringsdato og beregningsmetode.

4.1.14. Når det gjelder staten der utsteder har sitt forretningskontor, og den eller de stater der tilbudet framsettes eller 
der det søkes om opptak til notering:

a) opplysninger om eventuell kildeskatt på inntektene fra verdipapiret,

b) angivelse av om utsteder tar ansvar for å holde tilbake kildeskatten.

4.2. Opplysninger om grunnlaget

4.2.1. Innløsningskurs eller endelig referansekurs for underliggende verdipapirer.

4.2.2. En erklæring som angir typen av underliggende verdipapirer, med nærmere opplysninger om hvor det er 
mulig å få opplysninger om underliggende verdipapirer:

angivelse av hvor det er mulig å få opplysninger om historisk og framtidig kursutvikling og kurssvingninger – 
for underliggende verdipapirer,

dersom grunnlaget er et verdipapir,– 

– utsteders navn,

– ISIN (International Security Identification Number) eller andre slike sikkerhetsidentifikasjonskoder,
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dersom grunnlaget er en indeks,– 

– indeksens navn og beskrivelse av indeksen dersom den er sammensatt av utsteder. Dersom indeksen 
ikke er sammensatt av utsteder, hvor det er mulig å få opplysninger om den,

dersom grunnlaget er en rentesats,– 

– beskrivelse av rentesatsen,

annet:– 

– Dersom grunnlaget ikke inngår i ovennevnte kategorier, skal verdipapirdokumentet inneholde 
tilsvarende opplysninger.

dersom grunnlaget er en kurv med forskjellige underliggende instrumenter,– 

– opplysninger om den relevante vekting av hvert underliggende instrument.

4.2.3. En beskrivelse av eventuelle markedsforstyrrelser eller oppgjørsforstyrrelser som påvirker det underliggende 
instrumentet.

4.2.4. Justeringsregler for å ta hensyn til hendelser som påvirker det underliggende instrumentet.

5. VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILBUDET

5.1. Vilkår, tilbudsstatistikk, forventet tidsplan og framgangsmåte for tegning

5.1.1. Vilkår for tilbudet.

5.1.2. Samlet verdi av emisjonen/tilbudet; dersom beløpet ikke er fastsatt, en angivelse av hvordan og på hvilket 
tidspunkt det endelige beløpet for tilbudet skal offentliggjøres.

5.1.3. Tegningsperioden, med eventuelle endringer, med en beskrivelse av framgangsmåten for tegning.

5.1.4. Nærmere opplysninger om høyeste og/eller laveste tegningsbeløp (uttrykt i antall verdipapirer eller samlet 
investeringsbeløp).

5.1.5. Framgangsmåte og frist for betaling og levering av verdipapirene.

5.1.6. Fullstendig beskrivelse av framgangsmåten og datoen for offentliggjøring av resultatet av tilbudet.

5.2. Plan for spredning og tildeling

5.2.1. Kategorier av investorer som mottar tilbudet om verdipapirene. Dersom tilbudet framsettes samtidig på 
markedene i to eller flere stater, og dersom en transje er forbeholdt eller vil bli forbeholdt enkelte av disse 
markedene, skal de aktuelle transjene angis.

5.2.2. Framgangsmåten for å underrette tegnerne om beløpet som er tildelt, og opplysning om hvorvidt handelen kan 
innledes før underretning er gitt.

5.3. Kursfastsettelse

5.3.1. Angivelse av den forventede kursen verdipapirene vil bli tilbudt til, eller framgangsmåten for fastsettelse av 
kursen og for offentliggjøring av den. Angivelse av størrelsen på alle utgifter og avgifter som spesifikt ilegges 
tegner eller kjøper.
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5.4. Plassering og fulltegningsgaranti

5.4.1. Navn og adresse til den eller de som tilrettelegger tilbudet og de enkelte deler av det, samt i den grad utsteder 
eller tilbyder har kjennskap til dette, til den eller de som plasserer verdipapirene i de enkelte stater der tilbudet 
finner sted.

5.4.2. Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depositarer i den enkelte stat.

5.4.3. Navn og adresse til foretak som har inngått fulltegningsgarantiavtale, og navn og adresse til foretak som skal 
plassere emisjonen uten fulltegningsgaranti eller på grunnlag av en avtale om «best mulig» plassering. Dersom 
fulltegningsgarantien ikke omfatter hele emisjonen, angis hvilken andel som ikke er omfattet.

5.4.4. Angivelse av når fulltegningsgarantiavtalen er eller vil bli inngått.

5.4.5. Navn og adresse til beregningsagenten.

6. AVTALER OM OPPTAK TIL NOTERING OG HANDEL

6.1. Angivelse av om verdipapirene som tilbys er eller vil bli omfattet av en søknad om opptak til notering på 
et regulert marked eller på andre tilsvarende markeder, med angivelse av de aktuelle markedene. Disse 
opplysningene skal angis uten at det gis inntrykk av at opptaket til notering nødvendigvis vil bli godkjent. De 
nærmeste datoene for opptak til notering av verdipapirene skal angis dersom de er kjent.

6.2. Opplysning om alle regulerte markeder eller tilsvarende markeder der verdipapirer av samme klasse som 
verdipapirene som skal tilbys eller opptas til notering, allerede er notert, i den grad utsteder har kjennskap til 
dette.

6.3. Navn og adresse til foretak som har forpliktet seg til å fungere som mellommenn i annenhåndsomsetning, 
som skaper likviditet gjennom å stille kjøps- og salgskurser, og en beskrivelse av hovedvilkårene i deres 
forpliktelse.

7. TILLEGGSOPPLYSNINGER

7.1. Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere i forbindelse med et tilbud, skal det opplyses om 
hvilken funksjon disse har hatt.

7.2. Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller gjennomgått av revisor som 
foretar lovfestet revisjon, og der revisorene har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av beretningen eller et 
sammendrag av den dersom vedkommende myndigheter tillater det.

7.3. Dersom det i verdipapirdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av verdipapirdokumentet.

7.4. Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt 
gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, 
er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg 
skal utsteder angi kilden(e) til opplysningene.

7.5. I prospektet skal det angis om utstederen har til hensikt å gi opplysninger etter emisjonen. Dersom utsteder har 
angitt at han har til hensikt å offentliggjøre slike opplysninger, skal det angis i prospektet hvilke opplysninger 
som vil bli gitt og hvor slike opplysninger kan fås tak i.
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VEDLEGG XIII

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i verdipapirdokumentet for obligasjoner  
med pålydende verdi per enhet på minst 50 000 euro (mal)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i prospektet; dersom noen er ansvarlig bare for visse deler 
av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders styre, ledelse eller 
tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og forretningskontor 
angis.

1.2. En erklæring fra de ansvarlige for prospektet om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i samsvar 
med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre 
betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Eventuelt en erklæring 
fra de som er ansvarlige for visse deler av prospektet om at opplysningene i den delen av prospektet de er 
ansvarlig for så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra 
prospektet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige 
tiltak for å sikre dette.

2. RISIKOFAKTORER

 Et avsnitt kalt «risikofaktorer» der det klart redegjøres for vesentlige risikofaktorer for verdipapirene som 
omfattes av tilbudet og/eller opptas til notering, med henblikk på å vurdere markedsrisikoen i tilknytning til 
verdipapirene.

3. NØKKELOPPLYSNINGER

 Fysiske og juridiske personers interesser i emisjonen/tilbudet

 En beskrivelse av eventuelle interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for 
emisjonen/tilbudet, med nærmere angivelse av de berørte personer og interessens karakter.

4. OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRER SOM OPPTAS TIL NOTERING

4.1. Samlet verdi av verdipapirene som opptas til notering.

4.2. En beskrivelse av type og klasse verdipapirer som tilbys og/eller opptas til notering, herunder ISIN (International 
Security Identification Number) eller andre tilsvarende sikkerhetsidentifikasjonskoder.

4.3. Gjeldende lovgivning for verdipapirene.

4.4. Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdipapirer og om verdipapirene 
er fysiske eller elektroniske. I det siste tilfellet angis navn og adresse til foretaket som har ansvar for å føre 
registeret.

4.5. Valuta brukt i emisjonen.

4.6. Prioritering av verdipapirene som tilbys og/eller opptas til notering, herunder sammendrag av eventuelle 
klausuler som har som formål å bestemme prioriteten av verdipapirene eller underordne disse utsteders 
eventuelle nåværende eller framtidige gjeld.

4.7. En beskrivelse av hvilke rettigheter som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i slike 
rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene.

4.8. Nominell rente og bestemmelser om rentebetalinger

datoen når renten begynner å løpe og renteterminene,– 

foreldelsesfrist for rentekrav og krav om tilbakebetaling av hovedstol.– 

Dersom renten ikke er fast, en beskrivelse av det underliggende instrument denne er basert på og hvilken metode 
som skal anvendes for å forbinde disse: 

– angivelse av eventuelle forstyrrelser i markedet eller ved oppgjør som påvirker det underliggende 
instrumentet,



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/400 24.4.2008

– justeringsregler for å ta hensyn til hendelser som påvirker det underliggende instrumentet,

– navn på beregningsagenten.

4.9. Forfallsdato og regler om nedbetaling av lånet, herunder tilbakebetalingsmåter. Dersom det er planer om førtidig 
nedbetaling på utsteders eller verdipapirinnehavers initiativ, skal det gjøres rede for nedbetalingsfrister og 
-vilkår.

4.10. Angivelse av effektiv rente.

4.11. Angivelse av hvordan obligasjonseiere er representert, herunder angivelse av organisasjonen som representerer 
investorene og bestemmelser om slik representasjon. Angivelse av hvor investorene kan få tilgang til kontrakter 
knyttet til slike former for representasjon.

4.12. En erklæring med angivelse av vedtak, tillatelser og godkjenninger som ligger til grunn for utferdigelsen og/eller 
emisjonen av verdipapirene.

4.13. Verdipapirenes emisjonsdato.

4.14. Opplysninger om eventuelle begrensninger i verdipapirenes frie omsettelighet.

5. AVTALER OM OPPTAK TIL NOTERING OG HANDEL

5.1. Angivelse av markedet der verdipapirene vil bli omsatt og som prospektet er offentliggjort for. Dersom disse er 
kjent, en angivelse av de tidligste datoene for verdipapirenes opptak til notering.

5.2. Navn og adresse til eventuelle betalingsagenter og depositarer i den enkelte stat.

6. KOSTNADER VED OPPTAK TIL NOTERING

 Anslag over de samlede kostnader i forbindelse med opptaket til notering.

7. TILLEGGSOPPLYSNINGER

7.1. Dersom det i verdipapirdokumentet er angitt rådgivere, skal det opplyses om hvilken funksjon disse har hatt.

7.2. Angivelse av øvrige opplysninger i verdipapirdokumentet som er revidert eller gjennomgått av revisor som 
foretar lovfestet revisjon, og der revisorene har utarbeidet en beretning. Gjengivelse av beretningen eller et 
sammendrag av den dersom vedkommende myndigheter tillater det.

7.3. Dersom det i verdipapirdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av verdipapirdokumentet.

7.4. Dersom opplysningene har tredjemann som kilde, framlegges en bekreftelse på at opplysningene er korrekt 
gjengitt og at etter det utsteder kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, 
er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. I tillegg skal 
utsteder angi kilden(e) til opplysningene.

7.5. Kredittvurderinger som utsteder eller utsteders obligasjoner har fått, dersom utsteder har bestilt vurderingen eller 
samarbeidet i vurderingsprosessen. 
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VEDLEGG XIV

Tilleggsmodul for underliggende aksjer for visse egenkapitalinstrumenter

1. Angivelse av den underliggende aksjen.

1.1. Angivelse av aksjetype og -klasse.

1.2. Gjeldende lovgivning for aksjene.

1.3. Angivelse av om verdipapirene er registrerte verdipapirer eller ihendehaververdipapirer og om verdipapirene 
er fysiske eller elektroniske. I det siste tilfellet angis navn og adresse til foretaket som har ansvar for å føre 
registeret.

1.4. Valuta brukt i emisjonen.

1.5. En beskrivelse av hvilke rettigheter som er knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i slike 
rettigheter, og framgangsmåten for utøvelse av disse rettighetene.

rett til utbytte:– 

fastsatt dato da retten til utbytte oppstår,– 

tidsfrist for når retten til utbytte bortfaller og angivelse av hvem utbyttet tilfaller etter slikt bortfall,– 

utbytterestriksjoner og -prosedyrer for aksjeeiere som er bosatt i annen stat,– 

utbyttets størrelse eller beregningsmetode, periodisitet og kumulativ eller ikke-kumulativ – 
betalingsmåte,

stemmerett,– 

– fortrinnsrett til tegning av verdipapirer av samme klasse,

– rett til deling av utsteders overskudd,

– rett til deling av eventuelt overskudd i forbindelse med avvikling,

– innløsningsbestemmelser,

– konverteringsbestemmelser.

1.6. Ved nyemisjoner skal de vedtak, tillatelser og godkjenninger som ligger til grunn for verdipapiremisjonen 
angis sammen med emisjonsdatoen.

1.7. Angivelse av hvor og når aksjene vil bli eller er blitt opptatt til notering.

1.8. Opplysninger om eventuelle begrensninger i aksjenes frie omsettelighet.

1.9. Opplysninger om eventuelle regler om pliktige overtakelsestilbud og/eller tvangsinnløsning og tvangsutløsning 
knyttet til aksjene.

1.10. Opplysninger om offentlige overtakelsestilbud som gjelder utsteders aksjer, som er framsatt av tredjemann i løpet 
av siste og inneværende regnskapsår. Prisen eller bytteforholdet i slike tilbud samt resultatet skal opplyses.

1.11. Konsekvenser for utsteder av de underliggende aksjene ved utøvelsen av retten og den potensielle utvanning for 
aksjeeierne.

2. Dersom utsteder av de underliggende verdipapirene er et foretak i det samme konsernet, skal opplysningene 
om utsteder være de samme som i malen for aksjeregistreringsdokumentet.
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VEDLEGG XV

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for verdipapirer utstedt  
av foretak for kollektiv investering av lukket type (mal)

I tillegg til opplysningene som kreves i denne malen, skal foretaket for kollektiv investering framlegge følgende 
opplysninger som kreves i punkt 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
og 25 i vedlegg I (minstekrav til opplysningene som skal inngå i malen for aksjeregistreringsdokumentet).

1. INVESTERINGSMÅL OG -POLITIKK

1.1. En detaljert beskrivelse av investeringsmål og -politikk som foretaket for kollektiv investering vil følge, og en 
beskrivelse av hvordan investeringsmål og -politikk kan endres, herunder eventuelle omstendigheter der en slik 
endring krever godkjenning av investorene. En beskrivelse av eventuelle teknikker og instrumenter som kan 
brukes ved ledelse av foretaket for kollektiv investering.

1.2. Låne- og/eller gjeldsbegrensninger for foretaket for kollektiv investering. Dersom det ikke anvendes slike 
grenser, gis en erklæring om dette.

1.3. Opplysning om den lovgivning som får anvendelse på foretaket for kollektiv investering, sammen med navnet 
til eventuelle reguleringsmyndigheter i stiftelsesstaten.

1.4. Profilen til en typisk investor som foretaket for kollektiv investering henvender seg til.

2. INVESTERINGSBEGRENSNINGER

2.1. En erklæring om eventuelle investeringsbegrensninger som gjelder for foretaket for kollektiv investering, med 
angivelse av hvordan verdipapirinnehavere blir underrettet om hvilke tiltak investeringsforvalterne vil treffe ved 
en eventuell overtredelse.

2.2. Dersom mer enn 20 % av brutto eiendeler tilhørende foretaket for kollektiv investering (unntatt når punkt 2.3 
eller 2.5 får anvendelse) kan:

a) investeres direkte eller indirekte i eller lånes ut til en enkelt underliggende utsteder (herunder den 
underliggende utsteders datterselskaper eller tilknyttede foretak),

 eller

b) investeres i ett eller flere foretak for kollektiv investering, som kan investere mer enn 20 % av sine brutto 
eiendeler i andre foretak for kollektiv investering (av åpen eller lukket type),

 eller

c) påvirkes av en motparts kredittverdighet eller solvens (herunder datterselskaper eller tilknyttede foretak),

 skal følgende opplysninger angis:

i) opplysninger om hver underliggende utsteder/hvert enkelt foretak for kollektiv investering/hver enkelt 
motpart, som om denne/dette var en utsteder etter minstekravene til opplysningene som skal inngå i 
malen for aksjeregistreringsdokumentet (ved bokstav a)) eller minstekravene til opplysningene som 
skal inngå i malen for aksjeregistreringsdokumentet for verdipapirer utstedt av foretak for kollektiv 
investering av lukket type (ved bokstav b)) eller minstekravene til opplysningene som skal inngå i 
malen for registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per 
enhet på minst 50 000 euro (ved bokstav c)),

 eller



24.4.2008 Nr. 22/403EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ii) dersom verdipapirene som utstedes av underliggende utsteder/foretaket for kollektiv investering/
motparten, allerede er notert på et regulert marked eller tilsvarende marked, eller dersom obligasjonene 
er garantert av et foretak som er notert på et regulert marked eller tilsvarende marked, angis navn, 
adresse, stiftelsesstat, virksomhetens art og navnet på markedet der verdipapirene er notert.

 Dette kravet får ikke anvendelse dersom grensen på 20 % overskrides som følge av oppskrivninger eller 
nedskrivninger, valutakursendringer eller fordi det gis retter, bonuser, kapitalgoder eller andre tiltak som 
påvirker alle innehavere av denne investeringen, forutsatt at investeringsforvalteren tar hensyn til grensen ved 
vurdering av endringer i investeringsporteføljen.

2.3. Dersom et foretak for kollektiv investering kan investere mer enn 20 % av sine brutto eiendeler i andre foretak 
for kollektiv investering (av åpen eller lukket type), gis en beskrivelse av om og hvordan risikoen spres ved 
slike investeringer. I tillegg får punkt 2.2 samlet anvendelse på de underliggende investeringer, som om disse 
investeringene var foretatt direkte.

2.4. Dersom det stilles sikkerhet for å dekke den del av risikoen i forbindelse med en motpart som overstiger 20 % av 
brutto eiendeler tilhørende foretaket for kollektiv investering, skal det under henvisning til punkt 2.2 bokstav c) 
gis nærmere opplysninger om slik sikkerhetsstillelse.

2.5. Dersom et foretak for kollektiv investering kan investere mer enn 40 % av sine brutto eiendeler i et annet foretak 
for kollektiv investering, skal en av følgende opplysninger gis:

a) opplysninger om hvert underliggende foretak for kollektiv investering, som om det var en utsteder etter 
minstekravene til opplysningene som skal inngå i malen for registreringsdokumentet for verdipapirer utstedt 
av foretak for kollektiv investering av lukket type,

b) dersom verdipapirer som utstedes av et underliggende foretak for kollektiv investering allerede er notert 
på et regulert marked eller tilsvarende marked, eller dersom obligasjonene er garantert av et foretak som er 
notert på et regulert marked eller tilsvarende marked, angis navn, adresse, stiftelsesstat, virksomhetens art 
og navnet på markedet der verdipapirene er notert.

2.6. Fysiske råvarer

 Dersom et foretak for kollektiv investering investerer direkte i fysiske råvarer, angis dette med opplysning om 
den prosentandel som investeres slik.

2.7. Foretak for kollektiv investering i eiendom

 Dersom et foretak for kollektiv investering er et foretak for kollektiv investering i eiendom, angis dette med 
opplysning om den prosentandel av porteføljen som vil bli investert i eiendom, og det gis en beskrivelse av 
eiendommen(e) og eventuelle vesentlige kostnader ved anskaffelsen og besittelsen av eiendommen(e). I tillegg 
skal det inngå en vurderingsrapport for eiendommen(e).

 Opplysningene som kreves i henhold til punkt 4.1, gjelder:

a) vurderingsenheten,

b) en eventuell annen enhet med ansvar for forvaltning av eiendommen.

2.8. Finansielle derivater/pengemarkedsinstrumenter/valuta

 Dersom et foretak for kollektiv investering investerer i finansielle derivater, pengemarkedsinstrumenter eller 
valuta med et annet formål enn effektiv porteføljeforvaltning (dvs. utelukkende for å minske, overføre eller 
fjerne investeringsrisikoene i de underliggende investeringene til foretaket for kollektiv investering, herunder 
eventuelle teknikker eller instrumenter som brukes til å beskytte mot valuta- og kredittrisikoer), gis en erklæring 
om hvorvidt slike investeringer brukes for sikrings- eller investeringsformål, samt en beskrivelse av om og 
hvordan risikoen spres ved slike investeringer.
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2.9. Punkt 2.2 får ikke anvendelse på investeringer i verdipapirer som utstedes eller garanteres av en regjering, 
et offentlig organ eller annet organ for en medlemsstat, dennes regionale eller lokale myndigheter eller en 
medlemsstat i OECD.

2.10. Punkt 2.2 bokstav a) får ikke anvendelse på et foretak for kollektiv investering hvis formål er å følge, uten 
vesentlige avvik, en bredt basert og anerkjent offentliggjort indeks. Det skal gis en beskrivelse av indeksens 
sammensetning.

3. SØKERS TJENESTEYTER

3.1. Det faktiske eller beregnede høyeste beløp for alle vesentlige gebyrer som foretaket for kollektiv investering 
direkte eller indirekte skal betale for eventuelle tjenester i henhold til avtaler som er inngått ved eller før datoen 
for registreringsdokumentet, med en beskrivelse av hvordan gebyrene beregnes.

3.2. En beskrivelse av eventuelle gebyrer som foretaket for kollektiv investering direkte eller indirekte skal betale, 
som ikke kan angis under punkt 3.1, og som kan være vesentlige.

3.3. Dersom yteren av tjenester til foretaket for kollektiv investering har mottatt vederlag fra tredjemann (unntatt 
foretaket for kollektiv investering) for å yte tjenester til foretaket for kollektiv investering, og vederlaget ikke 
kan overføres til foretaket for kollektiv investering, skal det gis en erklæring om dette, eventuelt med angivelse 
av navnet på tredjemann og en beskrivelse av vederlagets art.

3.4. Navnet på tjenesteyteren som er ansvarlig for å fastslå og beregne nettoverdien av foretaket for kollektiv 
investering.

3.5. En beskrivelse av eventuelle potensielle vesentlige interessekonflikter som yterne av tjenester til foretaket for 
kollektiv investering kan ha mellom sine forpliktelser overfor foretaket for kollektiv investering, tredjemanns 
forpliktelser overfor dem og deres øvrige interesser. En beskrivelse av eventuelle ordninger som er etablert for 
å håndtere slike mulige interessekonflikter.

4. INVESTERINGSFORVALTERE/RÅDGIVERE

4.1. Når det gjelder eventuelle investeringsforvaltere, skal opplysningene som kreves i vedlegg I punkt 5.1.1-5.1.4 
og i punkt 5.1.5, dersom opplysningene er vesentlige, gis sammen med opplysninger om den lovgivning som får 
anvendelse på vedkommende, samt vedkommendes erfaring.

4.2. Når det gjelder en enhet som yter investeringsrådgivning med hensyn til eiendelene til foretaket for kollektiv 
investering, angis foretakets navn og en kort beskrivelse av det.

5. OPPBEVARING

5.1. En fullstendig beskrivelse av hvordan eiendelene til foretaket for kollektiv investering oppbevares, og av hvem, 
samt av eventuelle forvaltningsmessige forhold og liknende mellom foretaket for kollektiv investering og 
tredjemann i forbindelse med oppbevaringen:

 Dersom det utpekes en ansvarlig for oppbevaringen eller en annen forvalter:

skal opplysningene som kreves i vedlegg I punkt 5.1.1-5.1.4 og i punkt 5.1.5 gis, dersom opplysningene a) 
er vesentlige, 

 angivelse av denne parts forpliktelser i forbindelse med oppbevaringen eller en liknende ordning,b) 

 eventuelle delegerte oppbevaringsordninger,c) 

 opplysninger om den lovgivning som får anvendelse på slike parter og representanter.d) 

5.2. Dersom eiendelene til foretaket for kollektiv investering oppbevares av andre enheter enn dem som er nevnt 
i punkt 5.1, skal det gis en beskrivelse av hvordan eiendelene oppbevares samt en beskrivelse av eventuelle 
tilleggsrisikoer.

6. VURDERING

6.1. En beskrivelse av hyppighet, vurderingsprinsippene og metoden som brukes til å bestemme nettoverdien av 
foretaket for kollektiv investering, der det skjelnes mellom investeringskategoriene, sammen med en erklæring 
om hvordan investorene vil bli underrettet om denne nettoverdien.
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6.2. Nærmere opplysninger om alle situasjoner som gjør at vurderingene kan bli utsatt, med en erklæring om hvordan 
investorene vil bli underrettet om dette.

7. KRYSSFORPLIKTELSER

7.1. For paraplyforetak for kollektiv investering skal det gis en erklæring om eventuelle kryssforpliktelser som kan 
forekomme mellom klasser eller investeringer i andre foretak for kollektiv investering samt eventuelle tiltak for 
å begrense slike forpliktelser.

8. FINANSIELL INFORMASJON

8.1. Dersom foretaket for kollektiv investering ikke har startet sin virksomhet etter stiftelsesdatoen eller 
etableringsdatoen, og det ikke er utarbeidet regnskaper ved datoen for registreringsdokumentet, skal dette 
angis.

 Dersom et foretak for kollektiv investering har startet sin virksomhet, får bestemmelsene i vedlegg I punkt 20 
om minstekrav til opplysningene som skal inngå i aksjeregistreringsdokumentet, anvendelse.

8.2. En omfattende og meningsfull analyse av porteføljen til foretaket for kollektiv investering (med klar angivelse 
av dette dersom den ikke er revidert).

8.3. Angivelse av hvert verdipapirs siste nettoverdi skal inngå i malen for verdipapirdokumentet (og med klar 
angivelse av dette dersom den ikke er revidert).
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VEDLEGG XVI

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for verdipapirer  
utstedt av medlemsstater, tredjestater og deres regionale og lokale myndigheter (mal)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i registreringsdokumentet; dersom noen er ansvarlig bare 
for visse deler av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders 
styre, ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis.

1.2. En erklæring fra de som er ansvarlige for registreringsdokumentet, som har truffet alle rimelige tiltak med 
henblikk på dette, om at opplysningene i registreringsdokumentet etter det de kjenner til er i samsvar med 
kjensgjerningene, og at ikke noe er utelatt fra registreringsdokumentet som kan ha betydning for dets innhold. 
Eventuelt en erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet, som har truffet 
alle rimelige tiltak med henblikk på dette, om at opplysningene i den delen av registreringsdokumentet 
de er ansvarlig for etter det de kjenner til er i samsvar med kjensgjerningene, og at ikke noe er utelatt fra 
registreringsdokumentet som kan ha betydning for dets innhold.

2. RISIKOFAKTORER

 I et avsnitt kalt «risikofaktorer» skal det gis en klar angivelse av risikofaktorer som kan påvirke utsteders evne 
til å utføre sine plikter i forbindelse med verdipapirene overfor investorer.

3. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER

3.1. Utsteders juridiske navn og en kort beskrivelse av utsteders stilling i den offentlige forvaltningen.

3.2. Utsteders forretningskontor eller geografiske plassering og juridiske form, og utsteders kontaktadresse og 
telefonnummer.

3.3. Eventuelle hendelser som nylig er inntruffet og som er relevante ved vurderingen av utsteders solvens.

3.4. En beskrivelse av utsteders økonomi, herunder:

a) økonomisk struktur, med nærmere opplysninger om de viktigste økonomiske sektorene,

b) bruttonasjonalprodukt for de to siste budsjettårene, fordelt på utsteders økonomiske sektorer.

3.5. En generell beskrivelse av utsteders politiske system og regjering, herunder nærmere opplysninger om utsteders 
styrende organer.

4. OFFENTLIGE FINANSER OG HANDEL

 Følgende opplysninger for de to budsjettårene regnet fra datoen for registreringsdokumentet:

a) skatte- og budsjettsystem,

b) brutto gjeld, herunder en oversikt over gjelden, forfallsstruktur for utestående gjeld (særlig angis gjeld med 
en resterende løpetid på under et år), tilbakebetaling av gjeld, andeler av gjelden som er utstedt i nasjonal 
valuta og den del som er utstedt i utenlandsk valuta,

c) utenrikshandel og betalingsbalanse,
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d) valutareserver, herunder potensielle heftelser knyttet til slike reserver i forbindelse med terminkontrakter 
eller derivater,

e) finansiell stilling og ressurser, herunder likvider i nasjonal valuta,

f) inntekter og kostnader.

 En beskrivelse av revisjonsmetoder eller uavhengig revisjon av utsteders regnskaper.

5. VESENTLIGE ENDRINGER

5.1. Nærmere opplysninger om eventuelle vesentlige endringer i de opplysningene som skal gis i punkt 4 og som er 
oppstått siden utløpet av siste regnskapsperiode, eller eventuelt en egnet negativ erklæring.

6. RETTERGANG OG VOLDGIFT

6.1. Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder 
alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere 
tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller 
eventuelt en egnet negativ erklæring.

6.2. Opplysninger om utsteders eventuelle immunitet mot rettergang.

7. EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER

 Dersom det i registreringsdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av registreringsdokumentet.

 I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det opplyses om eventuelle interesser en slik ekspert måtte ha, 
som kan ha betydning for ekspertens uavhengighet ved utarbeiding av rapporten.

8. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

 En erklæring om at følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn:

a) utsteders regnskaper og revisjonsberetninger for de to siste budsjettårene og budsjettet for inneværende 
budsjettår,

b) alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på 
anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller som det vises til i 
registreringsdokumentet.

 Angivelse av hvor ovennevnte dokumenter er tilgjengelige for innsyn, enten fysisk eller elektronisk.
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VEDLEGG XVII

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for 
verdipapirer utstedt av internasjonale offentlige organer og for obligasjoner som 

dekkes av en garanti fra en medlemsstat i OECD (mal)

1. ANSVARLIGE

1.1. Navnet på de ansvarlige for de opplysninger som gis i registreringsdokumentet; dersom noen er ansvarlig bare 
for visse deler av det, skal de aktuelle delene angis. For fysiske personer, herunder medlemmer av utsteders 
styre, ledelse eller tilsynsorganer, skal navn og stillingsbetegnelse angis; for juridiske personer skal navn og 
forretningskontor angis.

1.2. En erklæring fra de som er ansvarlige for registreringsdokumentet, som har truffet alle rimelige tiltak med 
henblikk på dette, om at opplysningene i registreringsdokumentet etter det de kjenner til er i samsvar med 
kjensgjerningene, og at ikke noe er utelatt fra registreringsdokumentet som kan ha betydning for dets innhold. 
Eventuelt en erklæring fra de som er ansvarlige for visse deler av registreringsdokumentet, som har truffet 
alle rimelige tiltak med henblikk på dette, om at opplysningene i den delen av registreringsdokumentet 
de er ansvarlig for etter det de kjenner til er i samsvar med kjensgjerningene, og at ikke noe er utelatt fra 
registreringsdokumentet som kan ha betydning for dets innhold.

2. RISIKOFAKTORER

 I et avsnitt kalt «risikofaktorer» skal det gis en klar angivelse av risikofaktorer som kan påvirke utsteders evne 
til å utføre sine plikter i forbindelse med verdipapirene overfor investorer.

3. OPPLYSNINGER OM UTSTEDER

3.1. Utsteders juridiske navn og en kort beskrivelse av utsteders juridiske stilling.

3.2. Plasseringen av utsteders hovedkontor, utsteders juridiske form og kontaktadresse og telefonnummer.

3.3. Nærmere opplysninger om utsteders styrende organ og en beskrivelse av eventuelle ledelsesavtaler.

3.4. En kort beskrivelse av utsteders formål og funksjoner.

3.5. Inntektskilder, garantier og andre forpliktelser som utsteders medlemmer har overfor utstederen.

3.6. Eventuelle hendelser som nylig er inntruffet og som er relevante ved vurderingen av utsteders solvens.

3.7. En liste over utsteders medlemmer.

4. FINANSIELL INFORMASJON

4.1. De to siste offentliggjorte reviderte årsregnskapene, som er utarbeidet i henhold til de regnskaps- og 
revisjonsprinsipper som følges av utsteder, og en kort beskrivelse av disse regnskaps- og revisjonsprinsippene.

 Nærmere opplysninger om eventuelle vesentlige endringer av utsteders finansielle stilling siden slutten av det 
siste offentliggjorte årsregnskapet, eller eventuelt en egnet negativ erklæring.
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5. RETTERGANG OG VOLDGIFT

5.1. Opplysninger om eventuelle forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder 
alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere 
tid har hatt vesentlig innvirkning på utstederens og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet, eller 
eventuelt en egnet negativ erklæring.

5.2. Opplysninger om utsteders eventuelle immunitet mot rettergang i henhold til utsteders stiftelsesdokument.

6. EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER

 Dersom det i registreringsdokumentet inngår en ekspertuttalelse eller -rapport, skal personens navn, 
forretningsadresse, kvalifikasjoner og eventuelle vesentlige interesser i utsteder angis. Dersom uttalelsen eller 
rapporten er utarbeidet på anmodning fra utsteder, skal dette angis, samt dens form og sammenhengen den inngår 
i, med samtykke fra personen som har godkjent innholdet i den aktuelle delen av registreringsdokumentet.

 I den grad utsteder har kjennskap til dette, skal det opplyses om eventuelle interessekonflikter en slik ekspert 
måtte ha, som kan ha betydning for ekspertens uavhengighet ved utarbeiding av rapporten.

7. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

 En erklæring om at følgende dokumenter (eller kopier av dem) er tilgjengelige for eventuelt innsyn:

a) utsteders årsregnskaper og revisjonsberetninger for hvert av de to siste regnskapsårene, som er utarbeidet i 
henhold til de regnskaps- og revisjonsprinsipper som følges av utsteder,

alle rapporter, brev og andre dokumenter, vurderinger og eventuelle ekspertuttalelser som er utarbeidet b) 
på anmodning fra utsteder, som helt eller delvis inngår i registreringsdokumentet, eller som det vises til i 
registreringsdokumentet,

utsteders stiftelsesdokument.c) 

 Angivelse av hvor ovennevnte dokumenter er tilgjengelige for innsyn, enten fysisk eller elektronisk.
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VEDLEGG XIX

Liste over spesialistutstedere

– eiendomsselskaper

– mineralselskaper

– investeringsselskaper

– vitenskapelige forskningsselskaper

– selskaper med mindre enn tre års drift (nyetablerte selskaper)

– rederier
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 
sentralbank(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Formålet med rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 
om investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(5) 
var å fastsette vilkårene for at investeringsforetak og 
banker som har fått tillatelse, kan yte nærmere angitte 
tjenester eller etablere filialer i andre medlemsstater på 
grunnlag av tillatelse og tilsyn i hjemstaten. For dette 
formål tok direktivet sikte på å harmonisere kravene 
som investeringsforetak må oppfylle for å få den første 
tillatelsen og utøve virksomhet, herunder atferdsregler. 
Visse vilkår for å drive regulerte markeder ble også 
harmonisert ved direktivet.

(1) EUT C 71 E av 25.3.2003, s. 62.
(2) EUT C 220 av 16.9.2003, s. 1.
(3) EUT C 144 av 20.6.2003, s. 6.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 25. september 2003 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), Rådets felles holdning av 8. desember 2003 (EUT C 60 E av 
9.3.2004, s. 1), Europaparlamentets holdning av 30. mars 2004 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT) og rådsvedtak av 7. april 2004.

(5) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/87/EF (EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1).

2) I de senere år er flere investorer blitt aktive på 
finansmarkedene, og de tilbys et enda mer sammensatt 
og omfattende spekter av tjenester og instrumenter. I lys 
av denne utviklingen bør Fellesskapets rettslige ramme 
omfatte all virksomhet som er rettet mot investorer. 
For dette formål er det nødvendig å oppnå den grad av 
harmonisering som trengs for å tilby et høyt vernenivå 
for investorer og gi investeringsforetak mulighet til 
å yte tjenester i hele Fellesskapet, som er et felles 
marked, på grunnlag av hjemstatstilsyn. I lys av dette bør 
direktiv 93/22/EØF erstattes med et nytt direktiv.

3) Ettersom investorenes avhengighet av personlige 
anbefalinger øker, er det hensiktsmessig at også 
investeringsrådgivning anses som en investeringstjeneste 
som krever tillatelse.

4) Det er hensiktsmessig at listen over finansielle 
instrumenter også omfatter visse råvarederivater og andre 
derivater som er sammensatt og omsettes på en slik måte 
at de reiser samme lovgivningsmessige spørsmål som 
tradisjonelle finansielle instrumenter.

5) Det er nødvendig å innføre omfattende rammeregler 
for gjennomføring av transaksjoner med finansielle 
instrumenter, uavhengig av hvilke handelsmetoder som 
anvendes for å gjennomføre transaksjonene, for å sikre høy 
kvalitet ved gjennomføring av investorenes transaksjoner 
og opprettholde finanssystemets integritet og samlede 
effektivitet. Det bør fastsettes sammenhengende og 
risikofølsomme rammeregler for de viktigste typer av 
ordninger for utførelse av ordrer som for tiden anvendes 
på det europeiske finansmarkedet. Det er nødvendig å 
erkjenne at det ved siden av de regulerte markedene har 
oppstått en ny generasjon organiserte handelssystemer 
som bør omfattes av krav som medvirker til å bevare 
finansmarkedenes effektivitet og ordnede virkemåte. 
For å skape avpassede rammeregler bør det fastsettes at 
det innføres en ny investeringstjeneste i forbindelse med 
driften av et MTF.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/39/EF

av 21. april 2004

om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF 
og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av 

rådsdirektiv 93/22/EØF(*)

2008/EØS/22/61

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 31.
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6) Definisjoner av begrepene regulert marked og MTF bør 
fastsettes og nøye tilpasses hverandre for å gjenspeile 
at begge er former av samme type organisert handel. 
Definisjonene bør utelukke bilaterale systemer der et 
investeringsforetak gjennomfører hver handel for egen 
regning, og ikke som en risikofri motpart mellom kjøper 
og selger. Begrepet «system» omfatter alle markeder 
som består av et regelverk og en handelsplattform, så 
vel som markeder som virker utelukkende på grunnlag 
av et regelverk. Regulerte markeder og MTF-er er 
ikke forpliktet til å drive et «teknisk» handelssystem 
for sammenføring av ordrer. Et marked som bare 
består av et regelverk som styrer ulike aspekter ved 
medlemskap, opptak av instrumenter til handel, handel 
mellom medlemmer, rapportering og, der det er relevant, 
krav om innsyn, er et regulert marked eller et MTF 
i henhold til dette direktiv, og transaksjoner som 
gjennomføres i henhold til disse reglene, anses for å 
være gjennomført i henhold til et regulert markeds eller 
et MTFs system. Begrepet «kjøps- og salgsinteresser» 
skal forstås i vid betydning og omfatter ordrer, priser og 
interessemarkeringer. Kravet om at interessene skal føres 
sammen i systemet ved hjelp av faste regler fastsatt av 
systemoperatøren, innebærer at de føres sammen etter 
systemets regler, eller i henhold til systemets protokoller 
eller interne driftsmetoder (herunder metoder integrert i 
edb-programvare). Begrepet «faste regler» innebærer at 
disse reglene ikke gir et investeringsforetak som driver 
et MTF, anledning til å anvende skjønn med hensyn 
til den mulige vekselvirkningen mellom interessene. 
Definisjonene krever at interessene føres sammen på en 
slik måte at det fører til en kontrakt, det vil si at utførelsen 
skjer i henhold til systemets regler, systemets protokoller 
eller interne driftsmetoder.

7) Dette direktivs formål er å omfatte de foretak som 
innenfor sin ordinære næring eller virksomhet 
yter investeringstjenester og/eller utøver 
investeringsvirksomhet på yrkesmessig grunnlag. Det 
bør derfor ikke omfatte personer som utøver annen 
yrkesvirksomhet.

8) Personer som forvalter sine egne eiendeler, og foretak 
som ikke yter investeringstjenester og/eller utøver annen 
investeringsvirksomhet enn handel for egen regning, 
bør ikke omfattes av dette direktiv, med mindre de er 
markedspleiere eller handler for egen regning utenfor 
et regulert marked eller et MTF på et organisert, hyppig 
og systematisk grunnlag ved å tilby et system som er 
tilgjengelig for tredjemann med sikte på å inngå handel 
med vedkommende.

9) Når det i teksten vises til personer, bør det forstås som 
både fysiske og juridiske personer.

10) Forsikringsselskaper hvis virksomhet er underlagt egnet 
tilsyn av vedkommende tilsynsmyndigheter og omfattes 
av rådsdirektiv 64/225/EØF av 25. februar 1964 om 
oppheving av restriksjoner på etableringsadgangen 
og adgangen til å yte tjenester innen gjenforsikring 
og retrocesjon(1), første rådsdirektiv 73/239/EØF av 
24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter 
om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 
direkte forsikring med unntak av livsforsikring(2) og 
rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om 
livsforsikring(3), bør unntas fra direktivet.

11) Personer som ikke yter tjenester til tredjemann, men 
som har som virksomhet å yte investeringstjenester 
utelukkende til sine morforetak, sine datterforetak eller 
til et av samme morforetaks andre datterforetak, bør ikke 
omfattes av dette direktiv.

12) Personer som yter investeringstjenester bare leilighetsvis 
i forbindelse med sin yrkesvirksomhet, bør også 
unntas fra dette direktivs virkeområde, forutsatt at 
denne virksomheten er lovregulert og at de relevante 
reglene ikke er til hinder for at det leilighetsvis ytes 
investeringstjenester.

13) Personer som yter investeringstjenester som utelukkende 
består i å forvalte ordninger for arbeidstakernes 
medbestemmelse, og som derfor ikke yter 
investeringstjenester til tredjemann, bør ikke omfattes av 
dette direktiv.

14) Det er nødvendig å unnta fra dette direktivs virkeområde 
sentralbanker og andre organer med lignende oppgaver 
samt offentlige organer som har ansvar for eller deltar i 
forvaltningen av offentlig gjeld, herunder investering av 
gjelden, unntatt organer som helt eller delvis er statseid 
og har en kommersiell rolle, eller en rolle knyttet til 
erverv av eierandeler.

15) Det er nødvendig å unnta fra dette direktivs virkeområde 
foretak for kollektiv investering og pensjonsfond, uansett 
om de er samordnet på fellesskapsplan eller ikke, og 
depositarer eller forvaltere av slike foretak, ettersom de 
omfattes av særlige regler som er direkte tilpasset deres 
virksomhet.

(1) EFT 56 av 4.4.1964, s. 878/64. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 
1972.

(2) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/87/
EF.

(3) EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1.
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16) For å kunne omfattes av unntakene fra dette direktiv 
bør den berørte personen løpende oppfylle vilkårene 
fastsatt for slike unntak. Særlig dersom en person yter 
investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet, 
og er unntatt fra dette direktiv fordi slike tjenester eller 
slik virksomhet utgjør tilleggstjenester til vedkommendes 
hovedvirksomhet på konsernplan, bør personen ikke 
lenger omfattes av unntaket for tilleggstjenester dersom 
ytingen av disse tjenestene eller utøvelsen av denne 
virksomheten opphører å være tilleggstjenester til 
vedkommendes hovedvirksomhet.

17) Personer som yter investeringstjenester og/eller utøver 
investeringsvirksomhet som omfattes av dette direktiv, 
bør ha tillatelse fra sine hjemstater slik at investorer og 
finanssystemets stabilitet vernes.

18) Kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF 
av 20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som kredittinstitusjon(1), bør ikke behøve 
en annen tillatelse i henhold til dette direktiv for å yte 
investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet. 
Når en kredittinstitusjon vedtar å yte investeringstjenester 
eller utøve investeringsvirksomhet, skal vedkommende 
myndigheter før de gir en tillatelse kontrollere at den 
oppfyller de relevante bestemmelsene i dette direktiv.

19) I tilfeller der et investeringsforetak regelmessig yter en 
eller flere investeringstjenester som ikke omfattes av 
tillatelsen, eller regelmessig utøver en eller flere former 
for investeringsvirksomhet som ikke omfattes av den, bør 
det ikke behøve en ytterligere tillatelse i henhold til dette 
direktiv.

20) For dette direktivs formål bør mottak og formidling 
av ordrer også omfatte det forhold at det opprettes 
forbindelse mellom to eller flere investorer slik at de kan 
gjennomføre en transaksjon.

21) I forbindelse med den kommende revisjonen 
av kapitaldekningsreglene i Basel II erkjenner 
medlemsstatene behovet for å undersøke på nytt om 
investeringsforetak som utfører kundeordrer gjennom 
samtidige kjøp og salg for egen regning, skal anses som 
oppdragsgivere, og dermed omfattes av tilleggskrav om 
egenkapital.

22) Prinsippene om gjensidig anerkjennelse og tilsyn 
ved hjemstatens tilsynsmyndigheter forutsetter at 
vedkommende myndigheter i hver medlemsstat unnlater 
å gi tillatelse eller tilbakekaller den når det klart 
framgår av faktorer som virksomhetsplan, geografisk  
 

(1) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv  
2002/87/EF.

plassering eller den virksomheten som faktisk utøves, 
at et investeringsforetak har valgt rettssystemet i en 
medlemsstat for å unndra seg strengere standarder i 
en annen medlemsstat der investeringsforetaket har 
til hensikt å utøve eller utøver størstedelen av sin 
virksomhet. Et investeringsforetak som er en juridisk 
person, bør ha tillatelse i den medlemsstaten der det har 
sitt forretningskontor. Et investeringsforetak som ikke er 
en juridisk person, bør ha tillatelse i den medlemsstaten 
der det har sitt hovedkontor. Medlemsstatene må for øvrig 
kreve at et investeringsforetak alltid har sitt hovedkontor 
i sin hjemstat, og at det faktisk utøver virksomhet der.

23) Et investeringsforetak som har tillatelse i sin hjemstat, 
bør ha rett til å yte investeringstjenester eller utøve 
investeringsvirksomhet i hele Fellesskapet, uten å måtte 
søke om en egen tillatelse fra vedkommende myndighet 
i den medlemsstaten der det ønsker å yte slike tjenester 
eller utøve slik virksomhet.

24) Ettersom visse investeringsforetak er unntatt fra visse 
forpliktelser i henhold til rådsdirektiv 93/6/EØF  
av 15. mars 1993 om investeringsforetaks og 
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(2), bør de 
enten være forpliktet til å ha en minstekapital eller en 
yrkesansvarsforsikring, eller en kombinasjon av disse. 
Justeringene av dette forsikringsbeløpet skal ta hensyn til 
justeringer gjort innenfor rammen av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om 
forsikringsformidling(3). Denne særskilte behandlingen 
med hensyn til kapitaldekning bør ikke berøre eventuelle 
beslutninger om egnet behandling av disse foretakene 
i forbindelse med framtidige endringer i Fellesskapets 
regelverk for kapitaldekning.

25) Ettersom tilsynsreglenes virkeområde bør begrenses til 
de foretakene som gjennom yrkesmessig forvaltning av 
en handelsportefølje utgjør en kilde til motpartsrisiko 
for andre markedsdeltakere, bør foretak som handler 
for egen regning med finansielle instrumenter, herunder 
de råvarederivater som omfattes av dette direktiv, 
samt foretak som yter investeringstjenester knyttet til 
råvarederivater til kunder i sin hovedvirksomhet som en 
tilleggstjeneste til sin hovedvirksomhet på konsernplan, 
forutsatt at denne hovedvirksomheten ikke består i å yte 
investeringstjenester i henhold til dette direktiv, unntas 
fra dette direktivs virkeområde.

(2) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv  
2002/87/EF.

(3) EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3.
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26) For å verne en investors eiendomsrett og andre tilsvarende 
rettigheter til verdipapirer samt vedkommendes rettigheter 
til midler som er betrodd et foretak, bør slike rettigheter 
holdes atskilt fra foretakets. Dette prinsippet bør likevel 
ikke hindre et foretak i å gjøre forretninger i eget navn 
men på vegne av investoren, når transaksjonens art gjør 
dette nødvendig og investoren samtykker, for eksempel 
ved utlån av verdipapirer.

27) Når en kunde i samsvar med Fellesskapets regelverk, og 
særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/47/EF av 
6. juni 2002 om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse(1), 
overdrar til et investeringsforetak full eiendomsrett til 
finansielle instrumenter eller midler med det formål å sikre 
eller på annen måte dekke nåværende eller framtidige, 
faktiske, betingede eller potensielle forpliktelser, bør 
slike finansielle instrumenter eller midler ikke lenger 
anses for å tilhøre kunden.

28) Framgangsmåtene for å gi tillatelse i Fellesskapet til 
filialer av investeringsforetak som har fått tillatelse i 
tredjestater, bør fortsatt gjelde for slike foretak. Slike 
filialer bør ikke omfattes av adgangen til å yte tjenester 
i henhold til traktatens artikkel 49 annet ledd, eller av 
etableringsadgangen i andre medlemsstater enn den 
de er etablert i. I tilfeller der Fellesskapet ikke er 
bundet av bilaterale eller multilaterale forpliktelser, er 
det hensiktsmessig å fastsette en framgangsmåte som 
skal sikre at investeringsforetak i Fellesskapet etter en 
gjensidig ordning får tilsvarende behandling i de berørte 
tredjestatene.

29) Det at mange investeringsforetak utøver stadig flere 
ulike former for virksomhet samtidig, har økt muligheten 
for interessekonflikter mellom de ulike formene for 
virksomhet og kundenes interesser. Det er derfor 
nødvendig å fastsette regler som sikrer at kundenes 
interesser ikke påvirkes negativt av slike konflikter.

30) En tjeneste bør anses for å ha blitt ytt på en kundes 
initiativ, med mindre kunden anmoder om den som 
følge av en personlig henvendelse til kunden fra eller på 
vegne av foretaket, som inneholder en invitasjon eller har 
som formål å påvirke kunden med hensyn til et bestemt 
finansielt instrument eller en bestemt transaksjon. En 
tjeneste kan anses for å ha blitt ytt på en kundes initiativ 
selv om kunden anmoder om den på grunnlag av en 
henvendelse som inneholder reklame for eller tilbud 
om finansielle instrumenter, og som er av allmenn art 

(1) EFT L 168 av 27.6.2002, s. 43.

og rettet mot offentligheten eller en større gruppe eller 
kategori av kunder eller potensielle kunder.

31) Et av dette direktivs formål er å verne investorer. 
Tiltak for å verne investorer bør tilpasses de nærmere 
enkeltheter ved hver kategori av investorer (detaljkunder, 
profesjonelle kunder og motparter).

32) Som et unntak fra prinsippet om at hjemstaten skal ha 
ansvar for tillatelse, tilsyn og kontroll med at forpliktelser 
i forbindelse med drift av filialer oppfylles, er det 
hensiktsmessig at vedkommende myndighet i vertsstaten 
påtar seg ansvar for kontroll med at forpliktelser angitt 
i dette direktiv oppfylles i forbindelse med forretninger 
som gjennomføres gjennom en filial på det territorium 
der filialen er etablert, ettersom nevnte myndighet er 
nærmest filialen og dermed bedre i stand til å påvise og 
gripe inn ved eventuelle overtredelser av reglene som 
gjelder for driften av filialen.

33) Det er nødvendig å pålegge et effektivt krav om «beste 
utførelse» for å sikre at investeringsforetak utfører 
kundeordrer på de vilkårene som er mest fordelaktige 
for kunden. Dette kravet bør gjelde for det foretaket som 
har kontraktsmessige forpliktelser eller forpliktelser som 
formidler overfor kunden.

34) En rettferdig konkurranse krever at markedsdeltakere 
og investorer kan sammenligne de prisene som 
omsetningsstedene (dvs. regulerte markeder, MTF-er 
og formidlere) er pålagt å offentliggjøre. For dette 
formål anbefales det at medlemsstatene fjerner eventuelle 
hindringer for konsolidering og offentliggjøring av 
relevante opplysninger på europeisk plan.

35) Når forretningsforholdet til kunden opprettes, kan 
investeringsforetaket be kunden eller den potensielle 
kunden om samtidig å gi sitt samtykke til retningslinjene 
for ordreutførelse samt til muligheten for at ordrene 
utføres utenfor et regulert marked eller et MTF.

36) Personer som yter investeringstjenester på vegne av 
mer enn ett investeringsforetak, bør, når de omfattes av 
definisjonen i dette direktiv, ikke anses som tilknyttede 
agenter, men som investeringsforetak, med unntak av 
visse personer som kan være unntatt.

37) Dette direktiv bør ikke berøre tilknyttede agenters 
rett til å utøve virksomhet som omfattes av andre 
direktiver, samt beslektet virksomhet i forbindelse med 
finansielle tjenester eller produkter som ikke omfattes 
av dette direktiv, herunder på vegne av deler av samme 
finanskonsern.



Nr. 22/420 24.4.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

38) Vilkårene for å utøve virksomhet utenfor 
investeringsforetakets lokaler (dørsalg) bør ikke omfattes 
av dette direktiv.

39) Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør ikke 
registrere en tilknyttet agent, eller bør tilbakekalle 
registreringen, dersom den virksomheten som faktisk 
utøves, klart viser at en tilknyttet agent har valgt 
rettssystemet i en medlemsstat for å unndra seg strengere 
standarder i en annen medlemsstat der agenten har 
til hensikt å utøve eller utøver størstedelen av sin 
virksomhet.

40) For dette direktivs formål skal kvalifiserte motparter 
anses å opptre som kunder.

41) For å sikre at atferdsreglene (herunder reglene for beste 
utførelse og behandling av kundeordrer) håndheves i 
forbindelse med de investorene som har størst behov for 
dette vernet, og for å gjenspeile veletablert markedspraksis 
i hele Fellesskapet, er det hensiktsmessig å klargjøre 
at det kan ses bort fra atferdsreglene ved transaksjoner 
som gjennomføres eller oppnås mellom kvalifiserte 
motparter.

42) Ved transaksjoner mellom kvalifiserte motparter bør 
forpliktelsen til å offentliggjøre ordrer med prisbegrensning 
gjelde bare dersom motparten uttrykkelig sender en ordre 
med prisbegrensning til et investeringsforetak for å få den 
utført.

43) Medlemsstatene skal sikre fysiske personer personvern 
i forbindelse med behandling av personopplysninger i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/
EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og 
om fri utveksling av slike opplysninger(1).

44) Med det todelte formål å verne investorer og sikre 
at verdipapirmarkedene virker på en tilfredsstillende 
måte, er det nødvendig å sikre innsyn i forbindelse 
med transaksjonene, og at reglene som er fastsatt for 
dette formål, anvendes på investeringsforetak når de 
driver virksomhet på markedene. For at investorer eller 
markedsdeltakere til enhver tid skal kunne vurdere 
vilkårene for en påtenkt transaksjon med aksjer, og 
deretter kontrollere på hvilke vilkår den ble gjennomført, 
bør det fastsettes felles regler for offentliggjøring av 
opplysninger om gjennomførte transaksjoner med aksjer, 
og om aktuelle muligheter til å handle med aksjer. 
Disse reglene er nødvendige for å sikre en effektiv 
integrering av medlemsstatenes aksjemarkeder, for å 
gjøre den overordnede prisdannelsesprosessen for aksjer 
mer effektiv og for å bidra til en effektiv oppfyllelse av 

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

forpliktelsen til «beste utførelse». Disse hensynene krever 
en omfattende innsynsordning som kan anvendes på alle 
transaksjoner med aksjer, uansett om de gjennomføres 
bilateralt av et investeringsforetak eller gjennom regulerte 
markeder eller MTF-er. Investeringsforetaks forpliktelser 
i henhold til dette direktiv til å angi en kjøps- og 
salgspris og utføre en ordre til angitt pris, fritar ikke 
investeringsforetak for forpliktelsen til å videresende en 
ordre til et annet omsetningssted dersom slik internhandel 
kunne hindre foretaket i å oppfylle forpliktelsen til «beste 
utførelse».

45) Medlemsstatene bør kunne anvende de forpliktelsene til 
å melde transaksjoner som er fastsatt i dette direktiv, på 
finansielle instrumenter som ikke er opptatt til notering 
på et regulert marked.

46) En medlemsstat kan vedta å anvende de kravene om innsyn 
før og etter handelen som er fastsatt i dette direktiv, på 
andre finansielle instrumenter enn aksjer. Disse kravene 
bør i så fall gjelde for alle investeringsforetak som 
vedkommende medlemsstat er hjemstat for, i forbindelse 
med deres virksomhet på nevnte medlemsstats territorium 
og virksomhet over landegrensene som utøves gjennom 
adgangen til å yte tjenester. De bør også få anvendelse 
på virksomhet som utøves på denne medlemsstatens 
territorium, av filialer etablert på dens territorium av 
investeringsforetak som har fått tillatelse i en annen 
medlemsstat.

47) Alle investeringsforetak bør ha samme mulighet til 
å delta i eller få tilgang til regulerte markeder i hele 
Fellesskapet. Uavhengig av hvordan transaksjoner for 
tiden er organisert i medlemsstatene, er det viktig å 
avskaffe de tekniske og juridiske begrensningene på 
tilgangen til regulerte markeder.

48) For å gjøre det lettere å gjennomføre transaksjoner 
over landegrensene er det hensiktsmessig å gi 
investeringsforetak tilgang til oppgjørssystemer i 
hele Fellesskapet, uavhengig av om transaksjonene er 
gjennomført gjennom regulerte markeder i den berørte 
medlemsstaten. Investeringsforetak som ønsker å delta 
direkte i andre medlemsstaters oppgjørssystemer, bør 
oppfylle de relevante driftsmessige og forretningsmessige 
kravene som gjelder for medlemskap, samt overholde de 
tilsynstiltakene som kreves for at finansmarkedene skal 
kunne fortsette å virke på en smidig og ordnet måte.
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49) Tillatelsen til å drive et regulert marked bør omfatte all 
virksomhet direkte knyttet til offentliggjøring, behandling, 
utførelse, bekreftelse og rapportering av ordrer fra det 
tidspunkt slike ordrer mottas av det regulerte markedet, til 
det tidspunkt da de overføres for påfølgende avslutning, og 
virksomhet knyttet til opptak av finansielle instrumenter 
til notering. Den bør også omfatte transaksjoner som 
gjennomføres ved hjelp av markedspleiere utpekt av det 
regulerte markedet, i henhold til det regulerte markedets 
systemer og i samsvar med systemets regler. Ikke 
alle transaksjoner som gjennomføres av det regulerte 
markedets eller MTF-ets medlemmer eller deltakere, 
skal anses for å være gjennomført innenfor et regulert 
markeds eller et MTFs systemer. Transaksjoner som 
medlemmer eller deltakere gjennomfører bilateralt, og 
som ikke oppfyller alle krav som er fastsatt for et regulert 
marked eller et MTF i henhold til dette direktiv, bør med 
sikte på definisjonen av foretak som driver systematisk 
internhandel, anses for å være transaksjoner gjennomført 
utenfor et regulert marked eller et MTF. I slike tilfeller 
bør investeringsforetaks plikt til å offentliggjøre faste 
priser få anvendelse dersom vilkårene fastsatt i dette 
direktiv er oppfylt.

50) Foretak som driver systematisk internhandel, kan beslutte 
at bare detaljkunder, bare profesjonelle kunder eller 
begge skal få tilgang til deres priser. De bør ikke kunne 
forskjellsbehandle innenfor disse kundekategoriene.

51) Artikkel 27 forplikter ikke foretak som driver systematisk 
internhandel, til å offentliggjøre faste priser i forbindelse 
med transaksjoner over normal markedsstørrelse.

52) Dersom et investeringsforetak driver systematisk 
internhandel med både aksjer og andre finansielle 
instrumenter, bør forpliktelsen til å angi pris gjelde bare 
for aksjer, med forbehold for betraktning 46.

53) Dette direktivs formål er ikke å kreve anvendelse 
av regler for innsyn før handelen på transaksjoner 
som gjennomføres på OTC-grunnlag, som blant 
annet kjennetegnes ved at de gjennomføres ad hoc 
og uregelmessig overfor engrosmotparter og innenfor 
rammen av en forretningsforbindelse som selv 
kjennetegnes ved handler over normal markedsstørrelse, 
og der handlene gjennomføres utenfor de systemene som 
det berørte foretaket vanligvis bruker til sine forretninger 
når det driver systematisk internhandel.

54) Den normale markedsstørrelsen for en aksjeklasse bør 
ikke stå i et betydelig misforhold til noen av aksjene som 
inngår i denne klassen.

55) I den reviderte versjonen av direktiv 93/6/EØF bør det 
fastsettes minstekapitalkrav som regulerte markeder bør 
overholde for å få tillatelse, og det bør i den forbindelse 
tas hensyn til den særlige formen for risiko som er knyttet 
til slike markeder.

56) Den som driver et regulert marked, bør også kunne drive 
et MTF i samsvar med de relevante bestemmelsene i 
dette direktiv.

57) Bestemmelsene i dette direktiv om opptak av instrumenter 
til notering i henhold til reglene som anvendes av 
det regulerte markedet, bør ikke berøre anvendelsen 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF av 
28. mai 2001 om vilkår for opptak av verdipapirer til 
offisiell notering på en fondsbørs og opplysninger som 
skal offentliggjøres om disse verdipapirene(1). Et regulert 
marked bør ikke hindres i å anvende strengere krav enn 
dem som er fastsatt i dette direktiv, overfor utstedere av 
verdipapirer eller instrumenter som det vurderer å oppta 
til notering.

58) Medlemsstatene bør kunne utpeke ulike vedkommende 
myndigheter til å kontrollere overholdelsen av de 
omfattende kravene som er fastsatt i dette direktiv. Slike 
myndigheter bør være offentlige myndigheter for å sikre 
at de er uavhengige av markedsdeltakerne, og for å unngå 
interessekonflikter. I samsvar med nasjonal lovgivning 
bør medlemsstatene påse at vedkommende myndighet har 
tilstrekkelige økonomiske midler til rådighet. Utpekingen 
av offentlige myndigheter bør ikke utelukke delegering 
under vedkommende myndighets ansvar.

59) Eventuelle fortrolige opplysninger som en medlemsstats 
kontaktpunkt mottar gjennom en annen medlemsstats 
kontaktpunkt, bør ikke anses som rent nasjonale 
opplysninger.

60) Det er nødvendig å forbedre samordningen av 
vedkommende myndigheters myndighet for å oppnå en 
likeverdig behandling i hele det integrerte finansmarkedet. 
Et felles minimum av myndighet bør sammen med 
egnede ressurser sikre et effektivt tilsyn.

(1) EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/71/EF (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64).
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61) For å verne kundene, og uten at det berører kundenes rett til 
å bringe sin sak inn for domstolene, er det hensiktsmessig 
at medlemsstatene oppmuntrer offentlige eller private 
organer som er opprettet for utenrettslig tvisteløsning, 
til å samarbeide om å løse tverrnasjonale tvister, idet det 
tas hensyn til kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF 
av 30. mars 1998 om de prinsipper som får anvendelse 
på organer med ansvar for utenrettslig løsning av 
forbrukertvister(1). Når medlemsstatene innfører 
bestemmelser om klage- og erstatningsordninger for 
utenrettslig tvisteløsning, bør de oppmuntres til å anvende 
tverrnasjonale samarbeidsordninger, særlig nettverket for 
klager på finansielle tjenester (FIN-Net).

62) All utveksling eller overføring av opplysninger mellom 
vedkommende myndigheter, andre myndigheter, organer 
eller personer bør skje i samsvar med reglene for 
overføring av personopplysninger til tredjestater som 
fastsatt i direktiv 95/46/EF.

63) Det er nødvendig å styrke bestemmelsene om utveksling 
av opplysninger mellom nasjonale vedkommende 
myndigheter samt å utvide deres forpliktelse til å bistå 
hverandre og samarbeide. På grunn av økende virksomhet 
over landegrensene bør vedkommende myndigheter gi 
hverandre de opplysningene som er nødvendige for 
utøvelsen av deres funksjoner, for å sikre en effektiv 
håndheving av dette direktiv, herunder i situasjoner 
der overtredelser eller mistanke om overtredelser kan 
berøre myndighetene i to eller flere medlemsstater. Ved 
utveksling av opplysninger kreves det streng taushetsplikt 
for å sikre at opplysningene overføres på en riktig måte, 
og at de berørte personenes rettigheter vernes.

64) Rådet nedsatte på sitt møte 17. juli 2000 en vismannskomité 
for regulering av europeiske verdipapirmarkeder. 
I sluttrapporten foreslo vismannskomiteen å innføre 
en ny metode for utarbeiding av regelverk med fire 
nivåer: rammevilkår, gjennomføringstiltak, samarbeid 
og håndheving. Første nivå, direktivet, bør begrenses 
til brede, allmenne rammevilkår, mens annet nivå bør 
omfatte tekniske gjennomføringstiltak som skal vedtas av 
Kommisjonen med bistand fra en komité.

65) Resolusjonen som ble vedtatt på Det europeiske 
råds møte i Stockholm 23. mars 2001, innebar en 
godkjenning av sluttrapporten fra vismannskomiteen og 
den foreslåtte metoden med fire nivåer som skal gjøre 
prosessen med utarbeiding av Fellesskapets regelverk på 
verdipapirområdet mer effektiv og åpen.

66) På Det europeiske råds møte i Stockholm ble det 
understreket at gjennomføringstiltakene på nivå 2 bør 
brukes oftere for å sikre at tekniske bestemmelser holdes 
à jour med utviklingen på markedet og på tilsynsområdet, 

(1) EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31.

og det bør fastsettes frister for alle faser i arbeidet på  
nivå 2.

67) Ved europaparlamentsresolusjon av 5. februar 2002 om 
gjennomføring av regelverket for finansielle tjenester 
godkjente Europaparlamentet også vismannskomiteens 
rapport på grunnlag av den høytidelige erklæring avgitt 
av Kommisjonen samme dag overfor Europaparlamentet, 
og brevet av 2. oktober 2001 fra kommisjonsmedlemmet 
med ansvar for det indre marked til lederen for 
Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære 
spørsmål om ivaretakelse av Europaparlamentets rolle i 
denne prosessen.

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

69) Europaparlamentet bør få en frist på tre måneder fra 
utkastet til gjennomføringstiltak oversendes første gang, 
til å gjennomgå tiltakene og avgi uttalelse. I behørig 
begrunnede hastetilfeller kan imidlertid denne fristen 
forkortes. Dersom Europaparlamentet innen nevnte frist 
vedtar en resolusjon, bør Kommisjonen gjennomgå 
utkastet til tiltak på nytt.

70) For å ta hensyn til den videre utviklingen på finansmarkedene 
bør Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og 
Rådet rapporter om anvendelsen av bestemmelsene om 
yrkesansvarsforsikring, virkeområdet for innsynsreglene 
og muligheten for å godkjenne spesialiserte forhandlere 
av råvarederivater som investeringsforetak.

71) Målet om å skape et integrert finansmarked der investorer 
sikres effektivt vern, samtidig som hele markedets 
effektivitet og integritet ivaretas, krever at det fastsettes 
felles regler som kan anvendes på investeringsforetak 
uansett hvor i Fellesskapet de har fått tillatelse, og som 
styrer regulerte markeders og andre handelssystemers 
virkemåte, for å hindre at manglende innsyn eller 
forstyrrelser på ett marked undergraver effektiviteten i hele 
det europeiske finanssystemet. Ettersom dette målet bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke utover det 
som er nødvendig for å nå dette målet —

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



24.4.2008 Nr. 22/423EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVDELING I

DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE

Artikkel 1

Virkeområde

1.  Dette direktiv får anvendelse på investeringsforetak og 
regulerte markeder.

2.  Følgende bestemmelser får også anvendelse 
på kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til 
direktiv 2000/12/EF, når de yter en eller flere investeringstjenester 
og/eller utøver investeringsvirksomhet:

Artikkel 2 nr. 2, artikkel 11, 13 og 14,– 

Avdeling II kapittel II, unntatt artikkel 23 nr. 2 annet ledd,– 

Avdeling II kapittel III, unntatt artikkel 31 nr. 2-4 og – 
artikkel 32 nr. 2-6 og nr. 8 og 9,

Artikkel 48-53, 57, 61 og 62, og– 

Artikkel 71 nr. 1.– 

Artikkel 2

Unntak

1.  Dette direktiv får ikke anvendelse på

a) forsikringsforetak som definert i artikkel 1 i 
direktiv 73/239/EØF eller forsikringsforetak som definert 
i artikkel 1 i direktiv 2002/83/EF samt foretak som utøver 
gjenforsikrings- og retrocesjonsvirksomhet som nevnt i 
direktiv 64/225/EØF,

b) personer som yter investeringstjenester utelukkende til 
sine morforetak, sine datterforetak eller til et av samme 
morforetaks andre datterforetak,

c) personer som yter en investeringstjeneste leilighetsvis 
i forbindelse med en yrkesvirksomhet som er underlagt 
lover og forskrifter eller yrkesetiske regler som ikke 
utelukker at tjenesten ytes,

d) personer som ikke yter andre investeringstjenester eller 
utøver annen investeringsvirksomhet enn handel for egen 
regning, med mindre de er markedspleiere eller handler for 
egen regning utenfor et regulert marked eller et MTF på et 
organisert, hyppig og systematisk grunnlag ved å tilby et 
system som er tilgjengelig for tredjemann med sikte på å 
inngå handel med vedkommende,

e) personer som yter investeringstjenester som utelukkende 
består i å forvalte ordninger for arbeidstakernes 
medbestemmelse,

f) personer som yter investeringstjenester som bare består i å 
forvalte ordninger for arbeidstakernes medbestemmelse og 
å yte investeringstjenester utelukkende til sine morforetak, 
sine datterforetak eller til et av samme morforetaks andre 
datterforetak,

g) medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker 
og andre nasjonale organer med lignende oppgaver, og 
andre offentlige organer som har ansvar for eller deltar i 
forvaltningen av den offentlige gjelden,

h) foretak for kollektiv investering og pensjonsfond, uansett 
om de er samordnet på fellesskapsplan eller ikke, og 
depositarer og forvaltere av slike foretak,

i) personer som handler for egen regning med finansielle 
instrumenter, eller yter investeringstjenester knyttet til 
råvarederivater eller derivatkontrakter som omfattes av 
vedlegg I avsnitt C 10, til kundene i sin hovedvirksomhet, 
forutsatt at dette er en tilleggstjeneste til deres 
hovedvirksomhet på konsernplan, og at hovedvirksomheten 
ikke består i å yte investeringstjenester i henhold til dette 
direktiv, eller banktjenester i henhold til direktiv 2000/12/
EF,

j) personer som yter investeringsrådgivning i forbindelse 
med en annen yrkesvirksomhet som ikke omfattes av dette 
direktiv, forutsatt at det ikke gis særlig godtgjøring for slik 
rådgivning,

k) personer som har som hovedvirksomhet å handle for egen 
regning med råvarer og/eller råvarederivater. Dette unntaket 
får ikke anvendelse dersom personene som handler for 
egen regning med råvarer og/eller råvarederivater, er del 
av et konsern som har som hovedvirksomhet å yte andre 
investeringstjenester i henhold til dette direktiv, eller 
banktjenester i henhold til direktiv 2000/12/EF,

l) foretak som yter investeringstjenester og/eller utøver 
investeringsvirksomhet som utelukkende består i handel 
for egen regning på markeder for finansielle børsomsatte 
terminkontrakter eller opsjoner eller andre derivater, og 
på kontantmarkeder utelukkende for å sikre posisjoner 
på derivatmarkeder, eller som handler på vegne av andre 
medlemmer av disse markedene og fastsetter priser for 
dem som garanteres av medlemmer av oppgjørssentraler 
på de samme markedene, og ansvaret for å sikre at avtaler 
inngått av slike foretak overholdes, ligger hos medlemmer 
av oppgjørssentraler på de samme markedene,

m) sammenslutninger opprettet av danske og finske 
pensjonsfond utelukkende med det formål å forvalte 
eiendeler for pensjonsfond som er medlemmer av disse 
sammenslutningene,

n) «agenti di cambio» med virksomhet og oppgaver som 
omfattes av artikkel 201 i det italienske lovdekret nr. 58 
av 24. februar 1998.
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2. De rettigheter som følger av dette direktiv, skal ikke 
omfatte yting av tjenester som motpart ved transaksjoner 
gjennomført av offentlige organer som har ansvar for å 
forvalte offentlig gjeld, eller av medlemmer av Det europeiske 
system av sentralbanker som utfører sine oppgaver i henhold 
til traktaten og vedtektene for Det europeiske system av 
sentralbanker og Den europeiske sentralbank, eller ivaretar 
lignende funksjoner i henhold til nasjonale bestemmelser.

3. For å ta hensyn til utviklingen på finansmarkedene 
og sikre en ensartet anvendelse av dette direktiv, kan 
Kommisjonen, med hensyn til unntakene i bokstav c), i) og k), 
etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 definere kriteriene for 
å avgjøre når en virksomhet skal anses som en tilleggstjeneste 
til hovedvirksomheten på konsernplan, og når en virksomhet 
utøves leilighetsvis.

Artikkel 3

Frivillige unntak

1.  Medlemsstatene kan velge ikke å anvende dette direktiv 
på personer som de er hjemstat for og som

ikke får oppbevare kunders midler eller verdipapirer, – 
og derfor ikke på noe tidspunkt får sette seg i gjeld til 
kundene,

ikke får yte andre investeringstjenester enn mottak og – 
formidling av ordrer i omsettelige verdipapirer og andeler i 
foretak for kollektiv investering samt investeringsrådgivning 
i forbindelse med slike finansielle instrumenter,

i forbindelse med denne tjenesteytingen kan formidle – 
ordrer bare til:

i)  investeringsforetak som har tillatelse i henhold til dette 
direktiv,

ii) kredittinstitusjoner som har tillatelse i henhold til 
direktiv 2000/12/EF,

iii) filialer av investeringsforetak eller av kredittinstitusjoner 
som har tillatelse i en tredjestat og som er underlagt 
og overholder tilsynsregler som vedkommende 
myndigheter anser som minst like strenge som 
reglene i dette direktiv, i direktiv 2000/12/EF eller i 
direktiv 93/6/EØF,

iv) foretak for kollektiv investering som i henhold til en 
medlemsstats lovgivning har tillatelse til å markedsføre 
andeler overfor allmennheten og overfor forvaltere av 
slike foretak,

v) investeringsselskaper med fast kapital som definert 
i artikkel 15 nr. 4 i annet rådsdirektiv 77/91/EØF av 
13. desember 1976 om samordning av de garantier 
som kreves i medlemsstatene av selskaper som 
definert i traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne 
selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser når det 
gjelder stiftelsen av åpne aksjeselskaper og sikring og 
endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike 
garantier likeverdige(1), hvis verdipapirer noteres eller 
omsettes på et regulert marked i en medlemsstat,

 forutsatt at disse personenes virksomhet er underlagt 
bestemmelser på nasjonalt plan.

2.  Personer som er utelukket fra dette direktivs virkeområde 
i henhold til nr. 1, skal ikke ha adgang til å yte tjenester og/
eller utøve virksomhet for å opprette filialer i henhold til 
henholdsvis artikkel 31 og 32.

Artikkel 4

Definisjoner

1.  I dette direktiv menes med:

1) «investeringsforetak» enhver juridisk person som til vanlig 
utøver et yrke eller en virksomhet som består i å yte en 
eller flere investeringstjenester til tredjemann og/eller 
utøve en eller flere former for investeringsvirksomhet på 
forretningsmessig grunnlag.

 Medlemsstatene kan la definisjonen av investeringsforetak 
omfatte foretak som ikke er juridiske personer, forutsatt at

a) deres rettslige status gir tredjemanns interesser like 
godt vern som det som gis av juridiske personer, og

b) de er underlagt et tilsvarende tilsyn tilpasset deres 
juridiske form.

 Når slike fysiske personer yter tjenester som medfører 
oppbevaring av tredjemanns midler eller omsettelige 
verdipapirer, kan de imidlertid betraktes som et 
investeringsforetak etter dette direktiv bare dersom 
følgende vilkår er oppfylt, med forbehold for øvrige krav i 
dette direktiv og i direktiv 93/6/EØF:

a) tredjemanns eiendomsrett til verdipapirer og midler 
skal være sikret, særlig dersom foretaket eller foretakets 
eiere blir insolvente, eller ved utlegg, motregningskrav 
eller andre rettslige skritt som tas av foretakets eller 
dets eieres kreditorer,

(1) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
1994.
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b) foretaket skal være underlagt regler om tilsyn med 
foretakets, herunder eiernes, solvens,

c) foretakets årsregnskap skal revideres av en eller flere 
personer som etter nasjonal lovgivning er godkjent til 
å revidere regnskaper,

d) når et foretak har bare én eier, skal vedkommende sørge 
for at investorene vernes dersom foretakets virksomhet 
opphører fordi eieren dør eller blir arbeidsudyktig, 
eller som følge av andre lignende forhold,

2) «investeringstjenester og investeringsvirksomhet» enhver 
tjeneste og virksomhet som er oppført i vedlegg I avsnitt A 
i forbindelse med et av instrumentene som er angitt i 
vedlegg I avsnitt C.

 Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 
fastsette:

 hvilke derivatkontrakter nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 7 – 
som har egenskaper som andre finansielle derivater, 
idet det blant annet tas hensyn til om oppgjør og 
avregning skjer gjennom anerkjente oppgjørssentraler, 
eller om de omfattes av regelmessige marginkrav,

 hvilke derivatkontrakter nevnt i vedlegg I avsnitt C nr. 10 – 
som har egenskaper som andre finansielle derivater, 
idet det blant annet tas hensyn til om de omsettes på et 
regulert marked eller et MTF, om oppgjør og avregning 
skjer gjennom anerkjente oppgjørssentraler eller om de 
omfattes av regelmessige marginkrav,

3) «tilleggstjeneste» tjenestene som er oppført i vedlegg I 
avsnitt B,

4) «investeringsrådgivning» personlige anbefalinger 
til en kunde, enten på dennes anmodning eller på 
investeringsforetakets initiativ, med hensyn til en eller flere 
transaksjoner i forbindelse med finansielle instrumenter,

5) «utførelse av ordrer på vegne av kunder» inngåelse av 
avtaler om kjøp eller salg av ett eller flere finansielle 
instrumenter på vegne av kunder,

6) «handel for egen regning» handel med egenkapital som 
fører til transaksjoner med ett eller flere finansielle 
instrumenter,

7) «foretak som driver systematisk internhandel» et 
investeringsforetak som på organisert, hyppig og 
systematisk grunnlag handler for egen regning ved å utføre 
kundeordrer utenfor et regulert marked eller et MTF,

8) «markedspleier» en person som på finansmarkedene på 
kontinuerlig grunnlag tilbyr kjøp og salg av finansielle 
instrumenter for egen regning til priser vedkommende selv 
fastsetter,

9) «porteføljeforvaltning» forvaltning av porteføljer på 
skjønnsmessig grunnlag i samsvar med fullmakter gitt 

av kunder, dersom slike porteføljer omfatter ett eller flere 
finansielle instrumenter,

10) «kunde» en fysisk eller juridisk person som et 
investeringsforetak yter investeringstjenester og/eller 
tilleggstjenester til,

11) «profesjonell kunde» en kunde som oppfyller kriteriene 
fastsatt i vedlegg II,

12) «detaljkunde» en kunde som ikke er en profesjonell 
kunde,

13) «markedsoperatør» en eller flere personer som forvalter 
og/eller driver virksomheten på et regulert marked. 
Markedsoperatøren kan selv være det regulerte markedet,

14) «regulert marked» et multilateralt system som drives og/
eller forvaltes av en markedsoperatør og som oppretter 
forbindelse eller gjør det mulig å opprette forbindelse 
mellom flere tredjemenns kjøps- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter – i systemet og i samsvar med 
dets faste regler – på en måte som fører til at det inngås 
en kontrakt om finansielle instrumenter som er opptatt 
til notering i henhold til dette markedets regler og/eller 
systemer, og som har fått tillatelse og fungerer regelmessig 
og i samsvar med bestemmelsene i avdeling III,

15) «multilateralt handelssystem (MTF)» et multilateralt 
system som drives av et investeringsforetak eller en 
markedsoperatør og som oppretter forbindelse mellom 
flere tredjemenns kjøps- og salgsinteresser i finansielle 
instrumenter – i systemet og i samsvar med faste regler – 
på en måte som fører til at det inngås en kontrakt i samsvar 
med bestemmelsene i avdeling II,

16) «ordre med prisbegrensning» en ordre om å kjøpe eller 
selge et bestemt antall av et finansielt instrument til en 
angitt pris eller bedre,

17) «finansielt instrument» instrumentene som angis i vedlegg I 
avsnitt C,

18) «omsettelige verdipapirer» de kategoriene av verdipapirer 
som kan omsettes på kapitalmarkedet, unntatt 
betalingsmidler, for eksempel:

a) aksjer i selskaper og andre verdipapirer som kan 
sidestilles med aksjer i selskaper, ansvarlige selskaper 
eller andre foretak, og depotbevis for aksjer,

b) obligasjoner eller andre typer gjeldsinstrumenter, 
herunder depotbevis for slike verdipapirer,

c) alle andre verdipapirer som gir rett til å kjøpe eller 
selge slike omsettelige verdipapirer, eller som fører til 
kontantoppgjør fastsatt med henvisning til omsettelige 
verdipapirer, valutaer, rentesatser eller renteavkastning, 
råvarer eller andre indekser eller mål,
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19) «pengemarkedsinstrumenter» de kategoriene av 
instrumenter som vanligvis omsettes på pengemarkedet, for 
eksempel statskasseveksler, innskuddsbevis og sertifikater, 
unntatt betalingsmidler,

20) «hjemstat»

a) når det gjelder investeringsforetak:

i) dersom investeringsforetaket er en fysisk person, 
medlemsstaten der vedkommende har sitt 
hovedkontor,

ii) dersom investeringsforetaket er en juridisk 
person, medlemsstaten der vedkommende har sitt 
forretningskontor,

iii) dersom investeringsforetaket i henhold til nasjonal 
lovgivning ikke har noe forretningskontor, 
medlemsstaten der det har sitt hovedkontor,

b) når det gjelder et regulert marked, medlemsstaten der 
det regulerte markedet er registrert eller, dersom det 
regulerte markedet i henhold til nevnte medlemsstats 
lovgivning ikke har noe forretningskontor, 
medlemsstaten der det har sitt hovedkontor,

21) «vertsstat» en annen medlemsstat enn hjemstaten, der et 
investeringsforetak har en filial eller yter tjenester og/eller 
utøver virksomhet, eller medlemsstaten der et regulert 
marked stiller egnede ordninger til rådighet for å gi lettere 
tilgang til handel i sitt system for fjernmedlemmer eller 
deltakere som er etablert i den samme medlemsstaten,

22) «vedkommende myndighet» myndigheten som er utpekt 
av hver medlemsstat i samsvar med artikkel 48, med 
mindre annet er angitt i dette direktiv,

23) «kredittinstitusjoner» kredittinstitusjoner som definert i 
direktiv 2000/12/EF,

24) «forvaltningsselskap for UCITS-fond» et 
forvaltningsselskap som definert i rådsdirektiv 85/611/
EØF av 20. desember 1985 om samordning av lover og 
forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i 
verdipapirer (investeringsforetak)(1),

25) «tilknyttet agent» en fysisk eller juridisk person som for 
bare ett investeringsforetaks regning og på dets hele og 
fulle ansvar markedsfører investeringstjenester og/eller 
tilleggstjenester til kunder eller potensielle kunder, mottar 
og formidler instrukser eller ordrer fra kunden i forbindelse 
med investeringstjenester eller finansielle instrumenter, 
plasserer finansielle instrumenter og/eller gir råd til kunder 
eller potensielle kunder i forbindelse med slike finansielle 
instrumenter eller tjenester,

(1) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/108/EF (EFT L 41 av 13.2.2002, s. 35).

26) «filial» et annet forretningssted enn hovedkontoret, 
som er en del av et investeringsforetak, som er uten 
selvstendig rettsevne og som yter investeringstjenester og/
eller utøver investeringsvirksomhet, og som også kan yte 
tilleggstjenester som investeringsforetaket har fått tillatelse 
til. Alle forretningssteder etablert i samme medlemsstat 
av et investeringsforetak med hovedkontor i en annen 
medlemsstat, skal anses som én enkelt filial,

27) «kvalifisert eierandel» en direkte eller indirekte eierandel 
i et investeringsforetak som utgjør minst 10 % av 
kapitalen eller stemmerettene, som fastsatt i artikkel 92 
i direktiv 2001/34/EF, eller som gjør det mulig å øve 
betydelig innflytelse på ledelsen av investeringsforetaket 
der eierandelen besittes,

28) «morforetak» et morforetak som definert i artikkel 1 og 2 
i sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 om 
konsoliderte regnskaper(2),

29) «datterforetak» et datterforetak som definert i artikkel 1 
og 2 i direktiv 83/349/EØF, herunder ethvert datterforetak 
av et datterforetak av morforetaket som står i spissen for 
disse foretakene,

30) «kontroll» kontroll som definert i artikkel 1 i direktiv 83/349/
EØF,

31) «nære forbindelser» 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 stemmeretter eller kapital,

b) kontroll, dvs. ved en forbindelse mellom et morforetak 
og et datterforetak i alle tilfeller 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 datterforetak av et datterforetak 
anses også som datterforetak av morforetaket som står 
i spissen for disse 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 forbindelse mellom slike 
personer.

2.  For å ta hensyn til den tekniske utviklingen på 
finansmarkedene og sikre en ensartet anvendelse av 
dette direktiv, kan Kommisjonen etter framgangsmåten i 
artikkel 64 nr. 2 tydeliggjøre definisjonene i nr. 1 i denne 
artikkel.

(2) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/51/EF (EUT L 178 av 17.7.2003, s. 16).
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AVDELING II

Vilkår for tillatelse til og drift av INVESTeringsforetak

KAPITTEL I

vilkår oG framGanGsmåter for å Gi 
tillatelse

Artikkel 5

Vilkår for å gi tillatelse

1.  Hver medlemsstat skal kreve at yting av 
investeringstjenester eller utøvelse av investeringsvirksomhet 
innenfor ordinær næring eller virksomhet skal være underlagt 
forhåndstillatelse i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 
Slik tillatelse skal gis av hjemstatens vedkommende myndighet 
utpekt i samsvar med artikkel 48.

2.  Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene tillate alle 
markedsoperatører å drive et MTF, forutsatt at det på forhånd 
er fastslått at de overholder bestemmelsene i dette kapittel, 
unntatt artikkel 11 og 15.

3.  Medlemsstatene skal opprette et register over alle 
investeringsforetak. Dette registeret skal være offentlig 
tilgjengelig og skal inneholde opplysninger om hvilke tjenester 
og/eller hvilken virksomhet investeringsforetakets tillatelse 
gjelder for. Det skal ajourføres regelmessig.

4.  Hver medlemsstat skal kreve at

ethvert investeringsforetak som er en juridisk person, har – 
sitt hovedkontor i samme medlemsstat som det har sitt 
forretningskontor,

ethvert investeringsforetak som ikke er en juridisk person, – 
eller ethvert investeringsforetak som er en juridisk person, 
men som i henhold til nasjonal lovgivning ikke har noe 
forretningskontor, har sitt hovedkontor i den medlemsstaten 
der det faktisk driver sin virksomhet.

5.  Når det gjelder investeringsforetak som bare yter 
investeringsrådgivning eller tjenester i form av mottak og 
formidling av ordrer på vilkårene fastsatt i artikkel 3, kan 
medlemsstatene tillate at vedkommende myndighet delegerer 
administrative, forberedende eller underordnede oppgaver 
knyttet til tildelingen av tillatelsen, i samsvar med vilkårene 
fastsatt i artikkel 48 nr. 2.

Artikkel 6

Tillatelsens virkeområde

1.  Hjemstaten skal sikre at det i tillatelsen angis hvilke 
investeringstjenester eller hvilken investeringsvirksomhet 
investeringsforetaket har tillatelse til å yte eller utøve. 
Tillatelsen kan omfatte en eller flere av tilleggstjenestene 
som er oppført i vedlegg I avsnitt B. Det skal ikke under noen 
omstendigheter gis tillatelse til å yte bare tilleggstjenester.

2.  Et investeringsforetak som ønsker tillatelse til å utvide 
sin virksomhet med ytterligere investeringstjenester eller 
-virksomhet eller tilleggstjenester som ikke var forutsett da 
den første tillatelsen ble gitt, skal framlegge en søknad om 
utvidelse av tillatelsen.

3.  Tillatelsen skal være gyldig i hele Fellesskapet og skal 
gjøre det mulig for et investeringsforetak å yte tjenestene 
eller utøve virksomheten som det har fått tillatelse til, i hele 
Fellesskapet, enten ved å opprette en filial eller gjennom 
adgangen til å yte tjenester.

Artikkel 7

Framgangsmåter for å innvilge og avslå søknader om 
tillatelse

1.  Vedkommende myndighet skal ikke gi tillatelse før den er 
overbevist om at søkeren oppfyller alle krav i bestemmelsene 
vedtatt i henhold til dette direktiv.

2.  Investeringsforetaket skal framlegge alle opplysninger, 
herunder en virksomhetsplan der det blant annet angis hvilken 
type virksomhet som er planlagt samt organisasjonsstruktur, 
som er nødvendige for å overbevise vedkommende myndighet 
om at investeringsforetaket, når den første tillatelsen gis, har 
truffet alle nødvendige tiltak for å oppfylle sine forpliktelser i 
henhold til bestemmelsene i dette kapittel.

3.  Søkeren skal innen seks måneder etter at en fullstendig 
søknad er innlevert, underrettes om hvorvidt tillatelse er gitt.

Artikkel 8

Tilbakekalling av tillatelser

Vedkommende myndighet kan tilbakekalle tillatelsen til et 
investeringsforetak dersom foretaket

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

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

c) ikke lenger oppfyller vilkårene tillatelsen ble gitt på, for 
eksempel overholdelse av kravene i direktiv 93/6/EØF,

d) har gjort seg skyldig i alvorlige og systematiske overtredelser 
av bestemmelsene om driftsvilkår for investeringsforetak 
som er vedtatt i henhold til dette direktiv,

e) kommer inn under et av de tilfellene der det i nasjonal 
lovgivning, med hensyn til forhold som ikke omfattes av 
dette direktivs virkeområde, er fastsatt at tillatelsen skal 
tilbakekalles.
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Artikkel 9

Personer som faktisk leder forretningsvirksomheten

1.  Medlemsstatene skal kreve at de personene som faktisk 
leder et investeringsforetaks forretningsvirksomhet, har den 
nødvendige gode vandel og den erfaring som trengs for å sikre 
en sunn og fornuftig ledelse av investeringsforetaket.

Dersom en markedsoperatør som søker om tillatelse 
til å drive et MTF, og de personene som faktisk leder 
forretningsvirksomheten i nevnte MTF, er de samme som faktisk 
leder forretningsvirksomheten på det regulerte markedet, skal 
disse personene anses for å oppfylle kravene i første ledd.

2.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak 
underretter vedkommende myndighet om eventuelle endringer 
i ledelsen og samtidig framlegger alle opplysninger som er 
nødvendige for å vurdere om den nyutnevnte ledelsen har den 
nødvendige gode vandel og den erfaring som trengs.

3.  Vedkommende myndighet skal nekte å gi tillatelse 
dersom den ikke er overbevist om at de personene som faktisk 
skal lede investeringsforetakets forretningsvirksomhet, har den 
nødvendige gode vandel eller den erfaring som trengs, eller 
dersom det foreligger objektive og påviselige grunner til å tro 
at de foreslåtte endringene i foretakets ledelse vil kunne være 
til skade for en sunn og fornuftig ledelse av foretaket.

4.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak ledes 
av minst to personer som oppfyller kravene i nr. 1.

Som unntak fra første ledd kan medlemsstatene gi tillatelse 
til investeringsforetak som er fysiske personer, eller til 
investeringsforetak som er juridiske personer ledet av en enkelt 
fysisk person i samsvar med foretakenes vedtekter og nasjonal 
lovgivning. Medlemsstatene skal likevel kreve at det foreligger 
alternative ordninger som sikrer en sunn og fornuftig ledelse av 
slike investeringsforetak.

Artikkel 10

Aksjeeiere og deltakere med kvalifiserte eierandeler

1.  Vedkommende myndigheter skal ikke gi tillatelse 
som gir adgang til å yte investeringstjenester eller utøve 
investeringsvirksomhet som investeringsforetak 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 
eierandelen.

Vedkommende myndigheter skal nekte å gi tillatelse dersom de 
av hensyn til behovet for å sikre en sunn og fornuftig ledelse av 
investeringsforetaket ikke er overbevist om at aksjeeierne eller 
deltakerne som har en kvalifisert eierandel, er egnet.

Dersom det finnes nære forbindelser mellom 
investeringsforetaket og andre fysiske eller juridiske personer, 
skal vedkommende myndighet gi tillatelse bare dersom disse 
forbindelsene ikke hindrer myndigheten i å føre forsvarlig 
tilsyn.

2.  Vedkommende myndighet skal nekte å gi tillatelse dersom 
de hindres i å føre forsvarlig tilsyn fordi en eller flere fysiske 
eller juridiske personer som foretaket har nære forbindelser til, 
er underlagt en tredjestats lover og forskrifter, eller fordi det er 
vanskelig å håndheve disse lovene og forskriftene.

3.  Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk eller juridisk 
person som har til hensikt direkte eller indirekte å erverve 
eller avhende en kvalifisert eierandel i et investeringsforetak, 
på forhånd og i samsvar med annet ledd skal underrette 
vedkommende myndighet om størrelsen på den eierandelen 
som blir resultatet. På samme måte skal slike personer 
underrette vedkommende myndighet dersom de har til hensikt 
å øke eller redusere sin kvalifiserte eierandel på en slik måte at 
deres andel av stemmerettene eller kapitalen vil bli mindre enn 
20 %, 33 % eller 50 %, eller slik at investeringsforetaket vil bli 
eller opphøre å være deres datterforetak.

Med forbehold for nr. 4 skal vedkommende myndighet ha en 
frist på høyst tre måneder regnet fra dagen for underretningen 
om et planlagt erverv fastsatt i første ledd, til å motsette seg en 
slik plan dersom de ikke er overbevist om at personene nevnt 
i første ledd er egnet. Dersom vedkommende myndigheter 
ikke motsetter seg planen, kan den fastsette en frist for 
gjennomføringen av den.

4.  Dersom den som har ervervet eierandelene nevnt 
i nr. 3 er et investeringsforetak, en kredittinstitusjon, et 
forsikringsforetak eller et forvaltningsselskap for UCITS-fond 
som har tillatelse i en annen medlemsstat, eller morforetaket til et 
investeringsforetak, en kredittinstitusjon, et forsikringsforetak 
eller et forvaltningsselskap for UCITS-fond som har tillatelse 
i en annen medlemsstat, eller en person som kontrollerer et 
investeringsforetak, en kredittinstitusjon, et forsikringsforetak 
eller et forvaltningsselskap for UCITS-fond som har tillatelse 
i en annen medlemsstat, og dersom det berørte foretaket vil bli 
erververens datterforetak eller bli kontrollert av vedkommende 
som et resultat av ervervet, skal det foretas en vurdering 
av ervervet i form av det forutgående samrådet nevnt i 
artikkel 60.

5.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak som får 
kjennskap til erverv eller avhendinger av eierandeler i deres 
kapital som fører til at andelen overstiger eller faller under en 
av tersklene nevnt i nr. 3 første ledd, omgående skal underrette 
vedkommende myndighet om dette.
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Investeringsforetak skal også minst en gang i året meddele 
vedkommende myndighet navnene på aksjeeiere og deltakere 
som eier kvalifiserte eierandeler samt andelenes størrelse slik 
de blant annet framgår av opplysninger som er mottatt på den 
årlige generalforsamlingen for aksjeeiere og deltakere, eller 
som er mottatt i henhold til bestemmelsene som gjelder for 
selskaper hvis verdipapirer er opptatt til notering på et regulert 
marked.

6.  Medlemsstatene skal fastsette at dersom den innflytelsen 
som øves av personene nevnt i nr. 1 første ledd, kan tenkes 
å være til skade for en sunn og fornuftig ledelse av et 
investeringsforetak, skal vedkommende myndighet treffe 
egnede tiltak for å bringe denne situasjonen til opphør.

Slike tiltak kan blant annet omfatte anmodninger om 
rettsavgjørelser og/eller anvendelse av sanksjoner overfor 
ledelsen, eller suspensjon av de stemmerettene som er knyttet 
til vedkommende aksjeeieres eller deltakeres aksjer eller 
andeler.

Lignende tiltak skal anvendes overfor personer som ikke 
overholder plikten til forutgående underretning i forbindelse 
med erverv eller økning av en kvalifisert eierandel. 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 stemmerettene blir 
suspendert, eller at de avgitte stemmene kjennes ugyldige eller 
kan annulleres.

Artikkel 11

Medlemskap i en godkjent erstatningsordning for 
investorer

Vedkommende myndighet skal kontrollere at alle foretak som 
søker om tillatelse til å utøve virksomhet som investeringsforetak, 
på det tidspunkt tillatelsen gis oppfyller sine forpliktelser i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 
3. mars 1997 om erstatningsordninger for investorer(1).

Artikkel 12

Startkapital

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter ikke 
gir tillatelse med mindre investeringsforetaket har tilstrekkelig 
startkapital i samsvar med kravene i direktiv 93/6/EØF, idet det 
tas hensyn til type investeringstjeneste eller -virksomhet.

Inntil direktiv 93/6/EØF revideres, skal investeringsforetakene 
omhandlet i artikkel 67 omfattes av kapitalkravene fastsatt i 
nevnte artikkel.

(1) EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22.

Artikkel 13

Organisatoriske krav

1.  Hjemstaten skal kreve at investeringsforetak overholder 
de organisatoriske kravene fastsatt i nr. 2-8.

2.  Et investeringsforetak skal fastsette de retningslinjene 
og framgangsmåtene som måtte være nødvendige for å 
sikre at foretaket, herunder dets ledere, arbeidstakere og 
tilknyttede agenter, oppfyller sine forpliktelser i henhold til 
bestemmelsene i dette direktiv samt egnede regler for disse 
personenes personlige transaksjoner.

3.  Et investeringsforetak skal opprettholde og anvende 
effektive organisatoriske og administrative ordninger med sikte 
på å treffe alle rimelige tiltak for å hindre at interessekonflikter 
som definert i artikkel 18 skader kundenes interesser.

4.  Et investeringsforetak skal treffe rimelige tiltak for å sikre 
kontinuitet og regelmessighet i ytingen av investeringstjenester 
og utøvelsen av investeringsvirksomhet. For dette formål skal 
investeringsforetaket anvende egnede og riktig avpassede 
systemer, ressurser og framgangsmåter.

5.  Et investeringsforetak skal sikre at det, når det 
benytter en tredjemann til å utføre driftsfunksjoner som 
er avgjørende for å kunne yte tjenester til kunder på en 
kontinuerlig og tilfredsstillende måte, og for å kunne utøve 
investeringsvirksomhet på et kontinuerlig og tilfredsstillende 
grunnlag, treffer rimelige tiltak for å unngå unødig ytterligere 
driftsrisiko. Utsetting av viktige driftsfunksjoner skal ikke 
skje på en slik måte at det vesentlig forringer kvaliteten på 
foretakets internkontroll og tilsynsmyndighetens mulighet til å 
kontrollere at foretaket oppfyller alle sine forpliktelser.

Et investeringsforetak skal ha god forvaltnings- og 
regnskapspraksis, internkontrollordninger, effektive 
framgangsmåter for risikovurdering og effektive kontroll- og 
beskyttelsesordninger for databehandlingssystemer.

6.  Et investeringsforetak skal sørge for å beholde 
tilstrekkelig dokumentasjon om alle utførte tjenester og 
transaksjoner til at vedkommende myndighet kan kontrollere 
overholdelsen av kravene i dette direktiv, særlig for å påse at 
investeringsforetaket har oppfylt alle sine forpliktelser overfor 
kunder eller potensielle kunder.

7.  Et investeringsforetak skal, når det oppbevarer finansielle 
instrumenter som tilhører kunder, treffe egnede tiltak for å sikre 
kundenes eiendomsrett, særlig dersom investeringsforetaket 
skulle bli insolvent, og for å hindre at en kundes finansielle 
instrumenter brukes for foretakets egen regning, med mindre 
kunden har gitt sitt uttrykkelige samtykke til det.
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8.  Et investeringsforetak skal, når det oppbevarer midler 
som tilhører kunder, treffe egnede tiltak for å verne kundenes 
rettigheter og, unntatt når det gjelder kredittinstitusjoner, 
hindre at en kundes midler brukes for foretakets egen regning.

9.  Når det gjelder filialer av investeringsforetak, skal 
vedkommende myndighet i den medlemsstaten der filialen 
ligger, håndheve kravet i nr. 6 med hensyn til transaksjoner 
gjennomført av filialen, uten at det berører den muligheten 
vedkommende myndighet i investeringsforetakets hjemstat har 
til å få direkte tilgang til denne dokumentasjonen.

10.  For å ta hensyn til den tekniske utviklingen på 
finansmarkedene og sikre en ensartet anvendelse av nr. 2-9, 
skal Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 
nr. 2 vedta gjennomføringstiltak som angir hvilke konkrete 
organisatoriske krav som skal pålegges investeringsforetak 
som yter ulike typer investeringstjenester og/eller utfører 
ulike typer investeringsvirksomhet og tilleggstjenester, eller 
kombinasjoner av slike.

Artikkel 14

Handel og avslutning av transaksjoner i et MTF

1.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak eller 
markedsoperatører som driver et MTF, i tillegg til å oppfylle 
kravene fastsatt i artikkel 13 fastsetter oversiktlige og faste 
regler og framgangsmåter for rettferdig og ordnet handel samt 
fastsetter objektive kriterier for effektiv utførelse av ordrer.

2.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak eller 
markedsoperatører som driver et MTF, fastsetter oversiktlige 
regler for kriteriene som skal anvendes for å avgjøre hvilke 
finansielle instrumenter som kan omsettes i dettes systemer.

Der det er relevant skal medlemsstatene kreve at 
investeringsforetak eller markedsoperatører som driver et 
MTF, framlegger, eller forvisser seg om at det er tilgang til, 
offentlig tilgjengelige opplysninger i tilstrekkelig omfang til at 
brukerne kan ta en investeringsbeslutning, idet det tas hensyn 
til både brukerkategori og type finansielle instrumenter som 
omsettes.

3.  Medlemsstatene skal sikre at artikkel 19, 21 og 22 ikke 
får anvendelse på transaksjoner som gjennomføres i henhold til 
reglene for et MTF, mellom dettes medlemmer eller deltakere 
eller mellom et MTF og dets medlemmer eller deltakere 
i forbindelse med anvendelsen av dette MTF-et. MTF-ets 
medlemmer eller deltakere skal oppfylle forpliktelsene 
omhandlet i artikkel 19, 21 og 22 overfor sine kunder når de på 
vegne av kundene utfører ordrer gjennom et MTFs systemer.

4.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak 
eller markedsoperatører som driver et MTF, fastsetter og 
opprettholder oversiktlige regler som bygger på objektive 
kriterier for tilgang til dette MTF-et. Disse reglene skal 
oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 42 nr. 3.

5.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak eller 
markedsoperatører som driver et MTF, tydelig underretter 
sine brukere om deres respektive ansvar for oppgjør av 
transaksjoner gjennomført i dette MTF-et. Medlemsstatene 
skal kreve at investeringsforetak eller markedsoperatører som 
driver et MTF, har innført de ordningene som er nødvendige 
for å lette et effektivt oppgjør av transaksjoner gjennomført i 
dette MTF-ets systemer.

6.  Når et omsettelig verdipapir som er opptatt til notering 
på et regulert marked, også omsettes på et MTF uten utsteders 
samtykke, skal utstederen ikke ha plikt til å offentliggjøre 
finansielle opplysninger verken innledningsvis, fortløpende 
eller i særlige tilfeller i forbindelse med dette MTF-et.

7.  Medlemsstatene skal kreve at et investeringsforetak eller 
en markedsoperatør som driver et MTF, umiddelbart følger 
enhver instruks fra vedkommende myndighet i henhold til 
artikkel 50 nr. 1 om å utsette handelen med eller fjerne et 
finansielt instrument fra handelen.

Artikkel 15

Forbindelser med tredjestater

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle 
vanskeligheter av allmenn art som deres investeringsforetak 
støter på når de etablerer seg eller yter investeringstjenester og/
eller utøver investeringsvirksomhet i en tredjestat.

2.  Når Kommisjonen på grunnlag av opplysninger den 
mottar i henhold til nr. 1 fastslår at en tredjestat ikke gir 
Fellesskapets investeringsforetak en reell markedsadgang som 
kan sammenlignes med den Fellesskapet gir investeringsforetak 
fra denne tredjestaten, kan Kommisjonen framlegge for 
Rådet forslag om et passende forhandlingsmandat for å 
oppnå tilsvarende konkurransemuligheter for Fellesskapets 
investeringsforetak. Rådet skal treffe sin beslutning med 
kvalifisert flertall.

3.  Når Kommisjonen på grunnlag av opplysninger den mottar 
i henhold til nr. 1 fastslår at Fellesskapets investeringsforetak 
i en tredjestat ikke gis nasjonal behandling som innebærer 
samme konkurransevilkår som statens egne investeringsforetak, 
og at vilkårene for reell markedsadgang ikke oppfylles, kan 
Kommisjonen innlede forhandlinger for å bøte på situasjonen.
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I tilfellene nevnt i første ledd kan Kommisjonen når som 
helst, og i tillegg til at det innledes forhandlinger etter 
framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2, bestemme 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 i direkte 
eller indirekte morforetak som er underlagt lovgivningen i 
vedkommende tredjestat. Slike begrensninger eller utsettelser 
kan ikke få anvendelse på opprettelse av datterforetak 
foretatt av investeringsforetak eller av investeringsforetaks 
datterforetak som er gitt behørig tillatelse i Fellesskapet, eller 
på slike foretaks eller datterforetaks erverv av eierandeler i 
investeringsforetak i Fellesskapet. Disse tiltakenes varighet 
skal ikke overstige tre måneder.

Før utløpet av tremånedersperioden nevnt i annet ledd og i lys av 
forhandlingsresultatet kan Kommisjonen etter framgangsmåten 
i artikkel 64 nr. 2 vedta at tiltakene skal opprettholdes.

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at en av situasjonene 
omhandlet i nr. 2 og 3 har oppstått, skal medlemsstatene etter 
anmodning fra Kommisjonen underrette den om

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

b) enhver plan de har fått seg forelagt i samsvar med 
artikkel 10 nr. 3 om et slikt morforetaks erverv av en 
eierandel i et investeringsforetak i Fellesskapet, slik at 
dette blir et datterforetak av førstnevnte.

Denne opplysningsplikten skal bortfalle når en avtale inngås 
med den berørte tredjestaten, eller når tiltakene nevnt i nr. 3 
annet og tredje ledd ikke lenger får anvendelse.

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

KAPITTEL II

Driftsvilkår for investerinGsforetak

A v s n i t t  1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 16

Regelmessig revisjon av vilkårene for den første tillatelsen

1.  Medlemsstatene skal kreve at et investeringsforetak som 
har tillatelse på deres territorium, til enhver tid oppfyller de 

vilkårene for den første tillatelsen som er fastsatt i kapittel I i 
denne avdeling.

2.  Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter 
fastsetter egnede framgangsmåter for å kontrollere at 
investeringsforetak oppfyller sin forpliktelse i henhold til nr. 1. 
De skal kreve at investeringsforetak underretter vedkommende 
myndigheter om eventuelle vesentlige endringer i vilkårene for 
den første tillatelsen.

3.  Når det gjelder investeringsforetak som bare yter 
investeringsrådgivning, kan medlemsstatene tillate at 
vedkommende myndighet delegerer administrative, 
forberedende eller underordnede oppgaver knyttet til revisjon 
av vilkårene for den første tillatelsen, i samsvar med vilkårene 
fastsatt i artikkel 48 nr. 2.

Artikkel 17

Alminnelig forpliktelse til fortløpende tilsyn

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
kontrollerer investeringsforetaks virksomhet for å vurdere 
om driftsvilkårene fastsatt i dette direktiv overholdes. 
Medlemsstatene skal sikre at det er truffet egnede tiltak 
slik at vedkommende myndigheter kan få de nødvendige 
opplysninger for å vurdere om investeringsforetak oppfyller 
disse forpliktelsene.

2.  Når det gjelder investeringsforetak som bare yter 
investeringsrådgivning, kan medlemsstatene tillate at 
vedkommende myndighet delegerer administrative, 
forberedende eller underordnede oppgaver knyttet til den 
regelmessige kontrollen av driftskravene, i samsvar med 
vilkårene fastsatt i artikkel 48 nr. 2.

Artikkel 18

Interessekonflikter

1.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak treffer 
alle rimelige tiltak for å påvise interessekonflikter mellom 
foretak, herunder ledere, arbeidstakere og tilknyttede agenter, 
eller enhver annen person som er direkte eller indirekte 
tilknyttet ved kontroll, og foretakenes kunder, eller mellom 
kunder, som oppstår i forbindelse med yting av investerings- 
og tilleggstjenester eller kombinasjoner av slike.

2. Dersom organisatoriske eller administrative ordninger 
som investeringsforetaket har innført i samsvar med artikkel 13 
nr. 3 for å løse interessekonflikter, ikke er tilstrekkelige 
til med rimelig sikkerhet å hindre at kunders interesser 
skades, skal investeringsforetaket tydelig opplyse kunden om 
interessekonfliktens allmenne art og/eller kilder før det påtar 
seg oppgaver på vegne av vedkommende.
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3.  For å ta hensyn til den tekniske utviklingen på 
finansmarkedene og sikre ensartet anvendelse av nr. 1 og 2, 
skal Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 
vedta gjennomføringstiltak for å

a) fastsette hvilke tiltak investeringsforetak med rimelighet 
kan ventes å treffe for å påvise, hindre, løse og/eller opplyse 
om interessekonflikter i forbindelse med ytingen av ulike 
investerings- og tilleggstjenester og kombinasjoner av 
slike,

b) fastsette egnede kriterier for å fastslå hvilke typer 
interessekonflikter som kan skade interessene til 
investeringsforetakets kunder eller potensielle kunder.

A v s n i t t  2

Bestemmelser om investorvern

Artikkel 19

Atferdsregler ved yting av investeringstjenester til kunder

1.  Medlemsstatene skal kreve at et investeringsforetak, 
når det yter investeringstjenester og/eller, der det er relevant, 
tilleggstjenester til kunder, opptrer ærlig, redelig og profesjonelt 
i kundenes beste interesse, og særlig følger prinsippene fastsatt 
i nr. 2-8.

2.  Alle opplysninger, herunder reklamemateriell, som 
investeringsforetaket retter til kunder eller potensielle kunder, 
skal være riktige, klare og ikke villedende. Reklamemateriell 
skal klart framstå som sådant.

3.  Kunder eller potensielle kunder skal få relevante og 
forståelige opplysninger om:

investeringsforetaket og dets tjenester,– 

finansielle instrumenter og foreslåtte investeringsstrategier; – 
dette bør omfatte hensiktsmessige retningslinjer og advarsler 
om risiko knyttet til investering i slike instrumenter eller til 
bestemte investeringsstrategier,

omsetningssteder, og– 

kostnader og tilleggskostnader,– 

slik at de får en rimelig mulighet til å forstå arten av den 
investeringstjenesten og den bestemte typen finansielt instrument 
som tilbys, og dermed til å ta investeringsbeslutninger på 
grunnlag av kjennskap til saksforholdene. Disse opplysningene 
kan gis i et standardisert format.

4.  Når investeringsforetaket yter investeringsrådgivning 
eller porteføljeforvaltning, skal det innhente alle nødvendige 

opplysninger om kundens eller den potensielle kundens 
kunnskap og erfaring på investeringsområdet som er 
relevante for den bestemte typen produkt eller tjeneste, 
vedkommendes finansielle situasjon og investeringsmål, slik 
at foretaket kan anbefale kunden eller den potensielle kunden 
de investeringstjenestene og finansielle instrumentene som er 
best egnet for vedkommende.

5.  Medlemsstatene skal sikre at investeringsforetak, når 
de yter andre investeringstjenester enn dem som er nevnt 
i nr. 4, ber kunden eller den potensielle kunden om å 
framlegge opplysninger om vedkommendes kunnskap og 
erfaring på det investeringsområdet som er relevant for 
den bestemte typen produkt eller tjeneste som tilbys eller 
etterspørres, slik at investeringsforetaket kan vurdere om den 
planlagte investeringstjenesten eller det planlagte produktet er 
hensiktsmessig for kunden.

Dersom investeringsforetaket på grunnlag av opplysningene 
det mottar i henhold til foregående ledd, anser at produktet 
eller tjenesten ikke er hensiktsmessig for kunden eller den 
potensielle kunden, skal investeringsforetaket advare kunden 
eller den potensielle kunden om dette. Denne advarselen kan 
gis i et standardisert format.

Dersom kunden eller den potensielle kunden velger ikke å 
framlegge opplysningene nevnt i første ledd, eller dersom 
vedkommende framlegger utilstrekkelige opplysninger om sin 
kunnskap og erfaring, skal investeringsforetaket advare kunden 
eller den potensielle kunden om at dette valget innebærer at 
foretaket ikke kan avgjøre om den planlagte tjenesten eller 
det planlagte produktet er hensiktsmessig for vedkommende. 
Denne advarselen kan gis i et standardisert format.

6.  Medlemsstatene skal tillate at investeringsforetak, når 
de yter investeringstjenester som består bare av utførelse 
og/eller mottak og formidling av kundeordrer med eller 
uten tilleggstjenester, yter disse investeringstjenestene til sine 
kunder uten at de må innhente de opplysningene eller ta den 
avgjørelsen som er omhandlet i nr. 5, dersom alle følgende 
vilkår er oppfylt:

ovennevnte tjenester gjelder aksjer som er opptatt til – 
notering på et regulert marked eller et tilsvarende marked i 
en tredjestat, pengemarkedsinstrumenter, obligasjoner eller 
andre typer gjeldsinstrumenter (unntatt slike obligasjoner 
eller gjeldsinstrumenter som omfatter et derivat), andeler 
i UCITS-fond og andre ikke sammensatte finansielle 
instrumenter. Et marked i en tredjestat skal anses for å 
tilsvare et regulert marked dersom det oppfyller krav 
tilsvarende kravene fastsatt i avdeling III. Kommisjonen 
skal offentliggjøre en liste over de markedene som skal 
anses som tilsvarende. Denne listen skal ajourføres 
regelmessig,

tjenesten ytes på kundens eller den potensielle kundens – 
initiativ,
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kunden eller den potensielle kunden er blitt klart opplyst om – 
at investeringsforetaket, når det yter denne tjenesten, ikke 
plikter å vurdere om instrumentet som leveres eller tilbys, 
eller tjenesten som ytes eller tilbys, er hensiktsmessig, og 
at vedkommende derfor ikke nyter godt av vernet som de 
relevante atferdsreglene gir; denne advarselen kan gis i et 
standardisert format,

investeringsforetaket oppfyller sine forpliktelser i henhold – 
til artikkel 18.

7.  Investeringsforetaket skal opprette et register som 
omfatter det eller de dokumentene som er avtalt mellom 
foretaket og kunden, der partenes rettigheter og plikter er angitt 
samt de andre vilkårene for foretakets tjenesteyting overfor 
kunden. Kontraktpartenes rettigheter og plikter kan innlemmes 
ved henvisning til andre dokumenter eller rettsakter.

8.  Investeringsforetaket skal gi kunden hensiktsmessige 
rapporter om tjenesten det yter til kundene. Rapportene skal, 
der det er relevant, omfatte kostnadene knyttet til transaksjoner 
og tjenester som er utført på kundens vegne.

9.  Dersom en investeringstjeneste tilbys som en del av et 
finansielt produkt som allerede er underlagt andre bestemmelser 
om risikovurdering av kunder og/eller opplysningskrav i 
Fellesskapets regelverk eller felles europeiske standarder 
i forbindelse med kredittinstitusjoner og forbrukerkreditt, 
skal denne tjenesten ikke i tillegg underlegges forpliktelsene 
fastsatt i denne artikkel.

10.  For å sikre det nødvendige investorvern og en ensartet 
anvendelse av nr. 1-8 skal Kommisjonen etter framgangsmåten 
i artikkel 64 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak for å sikre at 
investeringsforetak følger prinsippene fastsatt i nr. 1-8 når de 
yter investeringstjenester eller tilleggstjenester til sine kunder. 
Disse gjennomføringstiltakene skal ta hensyn til:

a) arten av tjenesten(e) som tilbys eller ytes til kunden 
eller den potensielle kunden, idet det tas hensyn til 
transaksjonenes type, gjenstand, størrelse og hyppighet,

b) arten av de finansielle instrumentene som tilbys eller 
vurderes,

c) om kunden eller den potensielle kunden er detaljkunde 
eller profesjonell kunde.

Artikkel 20

Tjenesteyting via et annet investeringsforetak

Medlemsstatene skal tillate at et investeringsforetak som mottar 
en instruks om å yte investeringstjenester eller tilleggstjenester 
på vegne av en kunde via et annet investeringsforetak, 

stoler på kundeopplysninger fra sistnevnte foretak. Det 
investeringsforetaket som formidler instruksene, skal ha 
ansvar for at de formidlede opplysningene er fullstendige og 
nøyaktige.

Det investeringsforetaket som mottar en instruks om å yte 
tjenester på vegne av en kunde på denne måten, skal også 
kunne stole på eventuelle anbefalinger i forbindelse med 
tjenesten eller transaksjonen som kunden har fått av et annet 
investeringsforetak. Det investeringsforetaket som formidler 
instruksene, skal ha ansvar for at anbefalingene eller rådene 
som gis, er hensiktsmessige for kunden.

Det investeringsforetaket som mottar en instruks eller en ordre 
fra en kunde via et annet investeringsforetak, skal ha ansvar 
for å yte tjenesten eller gjennomføre transaksjonen på grunnlag 
av slike opplysninger eller anbefalinger, i samsvar med de 
relevante bestemmelsene i denne avdeling.

Artikkel 21

Plikt til å utføre ordrer på de vilkårene som er mest 
fordelaktige for kunden

1.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak, når de 
utfører ordrer, treffer alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig 
resultat for sine kunder, idet det tas hensyn til pris, kostnader, 
hurtighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, størrelse, 
art eller andre vurderinger som er relevante for utførelsen av 
ordren. Dersom det foreligger en særskilt instruks fra kunden, 
skal investeringsforetaket likevel utføre ordren i samsvar med 
den særskilte instruksen.

2.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak 
oppretter og anvender effektive ordninger for å overholde 
nr. 1. Medlemsstatene skal særlig kreve at investeringsforetak 
oppretter og anvender retningslinjer for ordreutførelse som 
gir dem mulighet til å oppnå best mulige resultater for sine 
kundeordrer i samsvar med nr. 1.

3.  Retningslinjene for ordreutførelse skal for hver 
kategori av instrumenter omfatte opplysninger om de ulike 
omsetningsstedene som investeringsforetaket utfører sine 
kundeordrer gjennom, og om de faktorene som påvirker 
valget av omsetningssted. Den skal minst omfatte de 
omsetningsstedene som gir investeringsforetaket mulighet 
til på kontinuerlig grunnlag å oppnå best mulig resultat ved 
utførelsen av kundeordrer.

Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak gir sine 
kunder hensiktsmessige opplysninger om sine retningslinjer for 
ordreutførelse. Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak 
på forhånd innhenter kundenes samtykke til retningslinjene for 
utførelse.



Nr. 22/434 24.4.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Medlemsstatene skal kreve at når retningslinjene for 
ordreutførelse gjør det mulig å utføre kundeordrer utenfor et 
regulert marked eller et MTF, skal investeringsforetaket særlig 
opplyse sine kunder om denne muligheten. Medlemsstatene skal 
kreve at investeringsforetak på forhånd innhenter uttrykkelig 
samtykke fra kundene før det begynner å utføre deres ordrer 
utenfor et regulert marked eller et MTF. Investeringsforetak 
kan innhente dette samtykket enten i form av en allmenn avtale 
eller for hver enkelt transaksjon.

4.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak 
kontrollerer om deres ordninger og retningslinjer for 
ordreutførelse er effektive slik at de kan påvise og rette 
opp eventuelle mangler. De skal særlig regelmessig vurdere 
om de omsetningsstedene som inngår i retningslinjene for 
ordreutførelse, gir det best mulige resultatet for kunden, eller 
om det må gjøres endringer i ordningene. Medlemsstatene skal 
kreve at investeringsforetak opplyser sine kunder om eventuelle 
vesentlige endringer i ordningene eller retningslinjene for 
utførelse.

5.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak på 
kundenes anmodning kan vise at de har utført deres ordrer i 
samsvar med foretakets retningslinjer for utførelse.

6.  For å sikre det nødvendige investorvern, markeder 
som virker på en rettferdig og ordnet måte samt en ensartet 
anvendelse av nr. 1, 3 og 4, skal Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak 
for

a) kriteriene for å bestemme den relative betydningen av de 
ulike faktorene som i henhold til nr. 1 kan tas i betraktning 
ved bestemmelse av det best mulige resultatet, idet det tas 
hensyn til ordrens størrelse og type samt om kunden er 
detaljkunde eller profesjonell kunde,

b) faktorer som et investeringsforetak kan ta hensyn til i sin 
vurdering av utførelsesordningene og hvilke omstendigheter 
som kan gi grunn til å endre slike ordninger. Særlig de 
faktorene som avgjør hvilke omsetningssteder som gjør 
det mulig for investeringsforetak kontinuerlig å oppnå best 
mulig resultat ved utførelse av kundeordrer,

c) art og omfang av de opplysningene som i henhold til 
nr. 3 skal gis til kunder om foretakets retningslinjer for 
utførelse.

Artikkel 22

Regler for behandling av kundeordrer

1.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak som 
har tillatelse til å utføre ordrer på vegne av kunder, anvender 

framgangsmåter og ordninger som gjør det mulig å utføre 
kundeordrer omgående, raskt og på en redelig måte, sett i 
forhold til andre kundeordrer eller investeringsforetakets 
handelsinteresser.

Disse framgangsmåtene eller ordningene skal innebære at 
ellers sammenlignbare kundeordrer utføres i den rekkefølgen 
de ble mottatt av investeringsforetaket.

2.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak, med 
mindre kunden uttrykkelig ber om noe annet, når en kunde 
har gitt en ordre med prisbegrensning i forbindelse med aksjer 
som er opptatt til notering på et regulert marked, som under 
gjeldende markedsvilkår ikke utføres umiddelbart, treffer 
tiltak for å fremme en raskest mulig utførelse av ordren ved 
umiddelbart å offentliggjøre denne kundeordren på en måte 
som gjør den lett tilgjengelig for andre markedsdeltakere. 
Medlemsstatene kan fastsette at investeringsforetak oppfyller 
denne forpliktelsen dersom de formidler kundens ordre 
med prisbegrensning til et regulert marked og/eller et MTF. 
Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndigheter 
kan innvilge unntak fra kravet om å offentliggjøre en ordre 
med prisbegrensning som er stor i forhold til den normale 
markedsstørrelsen som fastsatt i artikkel 44 nr. 2.

3.  For å sikre at tiltak for å verne investorer og sikre at 
markedene virker på en rettferdig og ordnet måte, tar hensyn til 
den tekniske utviklingen på finansmarkedene, samt for å sikre 
en ensartet anvendelse av nr. 1 og 2, skal Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak 
som fastsetter

a) vilkårene for og arten av de framgangsmåtene og ordningene 
som fører til at kundeordrer utføres omgående, raskt og på 
en redelig måte, samt i hvilke situasjoner eller ved hvilke 
typer transaksjoner investeringsforetak med rimelighet 
kan fravike regelen om omgående utførelse for å oppnå 
gunstigere vilkår for kundene,

b) de ulike metodene for å vurdere om et investeringsforetak 
kan anses å ha oppfylt sin forpliktelse til å offentliggjøre 
på markedet kunders ordrer med prisbegrensning, som ikke 
skal utføres umiddelbart.

Artikkel 23

Investeringsforetaks forpliktelser ved utpeking av 
tilknyttede agenter

1.  Medlemsstatene kan beslutte å tillate at et 
investeringsforetak utpeker tilknyttede agenter for å 
markedsføre investeringsforetakets tjenester, verve kunder 
eller motta ordrer fra kunder eller potensielle kunder og 
formidle dem, plassere finansielle instrumenter og gi råd i 
forbindelse med slike finansielle instrumenter og tjenester som 
tilbys av investeringsforetaket.
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2.  Medlemsstatene skal kreve at et investeringsforetak 
som beslutter å utpeke en tilknyttet agent, skal beholde det 
hele og fulle ansvar for enhver handling eller unnlatelse 
fra den tilknyttede agentens side, når vedkommende 
opptrer på foretakets vegne. Medlemsstatene skal kreve at 
investeringsforetaket sikrer at en tilknyttet agent som kontakter 
eller skal handle med en kunde eller potensiell kunde, opplyser 
om i hvilken egenskap vedkommende opptrer og hvilket 
foretak vedkommende representerer.

Medlemsstatene kan i samsvar med artikkel 13 nr. 6, 7 
og 8 tillate at tilknyttede agenter som er registrert på deres 
territorium, forvalter kunders penger og/eller finansielle 
instrumenter på det investeringsforetakets vegne og på det 
investeringsforetakets fulle ansvar som de handler for på 
deres territorium eller, når det gjelder en transaksjon over 
landegrensene, på territoriet til en medlemsstat som tillater at 
en tilknyttet agent forvalter kunders penger.

Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetakene 
kontrollerer virksomheten til sine tilknyttede agenter for å 
sikre at de fortsetter å opptre i samsvar med dette direktiv når 
de handler gjennom tilknyttede agenter.

3.  Medlemsstater som beslutter å tillate at investeringsforetak 
utpeker tilknyttede agenter, skal opprette et offentlig register. 
Tilknyttede agenter skal registreres i det offentlige registeret i 
den medlemsstaten der de er etablert.

Dersom medlemsstaten der den tilknyttede agenten er etablert, i 
samsvar med nr. 1 har besluttet ikke å tillate at investeringsforetak 
som har fått tillatelse av deres vedkommende myndigheter, 
utpeker tilknyttede agenter, skal disse tilknyttede agentene 
registreres hos vedkommende myndighet i hjemstaten til det 
investeringsforetaket vedkommende opptrer på vegne av.

Medlemsstatene skal sikre at tilknyttede agenter blir oppført 
i det offentlige registeret bare dersom det er fastslått at de 
har tilstrekkelig god vandel og den nødvendige allmenne, 
forretningsmessige og faglige kunnskap til å formidle nøyaktige 
og relevante opplysninger om den planlagte tjenesten til 
kunden eller den potensielle kunden.

Medlemsstatene kan beslutte at investeringsforetak kan 
kontrollere om de tilknyttede agentene de har utpekt har 
tilstrekkelig god vandel og den kunnskapen som er nevnt i 
tredje ledd.

Registeret skal ajourføres regelmessig. Det skal være offentlig 
tilgjengelig.

4.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak som 
utpeker tilknyttede agenter, treffer egnede tiltak for å unngå 
eventuelle negative virkninger av den tilknyttede agentens 
virksomhet som ikke omfattes av dette direktiv, for den 
virksomheten den tilknyttede agenten utøver på vegne av 
investeringsforetaket.

Medlemsstatene kan tillate at vedkommende myndigheter 
samarbeider med investeringsforetak og kredittinstitusjoner, 
deres sammenslutninger og andre organer for å registrere 
tilknyttede agenter og kontrollere at tilknyttede agenter 
oppfyller kravene i nr. 3. Særlig kan tilknyttede agenter 
registreres av et investeringsforetak, en kredittinstitusjon eller 
deres sammenslutninger og andre organer under vedkommende 
myndighets tilsyn.

5.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak utpeker 
bare tilknyttede agenter som er oppført i de offentlige registrene 
nevnt i nr. 3.

6.  Medlemsstatene kan fastsette strengere krav enn dem 
som er fastsatt i denne artikkel, eller tilføye andre krav til 
tilknyttede agenter som er registrert på deres territorium.

Artikkel 24

Transaksjoner med kvalifiserte motparter

1.  Medlemsstatene skal sikre at investeringsforetak som har 
tillatelse til å utføre ordrer på vegne av kunder og/eller å handle 
for egen regning og/eller å motta og formidle ordrer, kan 
medvirke til eller gjennomføre transaksjoner med kvalifiserte 
motparter uten at de må oppfylle forpliktelsene i henhold til 
artikkel 19 og 21 og artikkel 22 nr. 1 i forbindelse med disse 
transaksjonene eller tilleggstjenester som er direkte knyttet til 
disse transaksjonene.

2.  For denne artikkels formål skal medlemsstatene 
anerkjenne som kvalifiserte motparter investeringsforetak, 
kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, UCITS-fond 
og deres forvaltningsselskaper, pensjonsfond og deres 
forvaltningsselskaper, andre finansinstitusjoner som har fått 
tillatelse eller er regulert i henhold til Fellesskapets regelverk 
eller en medlemsstats nasjonale lovgivning, foretak som 
er unntatt fra anvendelsen av dette direktiv i henhold til 
artikkel 2 nr. 1 bokstav k) og l), nasjonale regjeringer og 
deres institusjoner, herunder offentlige organer som forvalter 
offentlig gjeld, sentralbanker og overnasjonale organisasjoner.

En klassifisering som kvalifisert motpart i henhold til første 
ledd skal ikke berøre slike organers rett til, enten på allment 
grunnlag eller fra sak til sak, å anmode om å bli behandlet som 
kunder hvis forretninger med investeringsforetaket omfattes av 
artikkel 19, 21 og 22.

3.  Medlemsstatene kan også anerkjenne som kvalifiserte 
motparter andre foretak som oppfyller forhåndsfastsatte og 
forholdsmessige krav, herunder kvantitative terskler. Ved 
transaksjoner der potensielle motparter befinner seg i ulike 
medlemsstater, skal investeringsforetaket respektere det andre 
foretakets status slik den er fastsatt i henhold til lov eller 
forskrifter i den medlemsstaten der dette foretaket er etablert.
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Medlemsstatene skal sikre at investeringsforetaket, når det 
inngår transaksjoner i samsvar med nr. 1 med slike foretak, 
innhenter en uttrykkelig bekreftelse fra den potensielle 
motparten om at den godtar å bli behandlet som en kvalifisert 
motpart. Medlemsstatene skal tillate at investeringsforetak 
innhenter denne bekreftelsen enten i form av en allmenn avtale 
eller for hver enkelt transaksjon.

4.  Medlemsstatene kan anerkjenne som kvalifiserte 
motparter tredjestaters enheter som tilsvarer de kategoriene 
som er nevnt i nr. 2.

Medlemsstatene kan også anerkjenne som kvalifiserte 
motparter tredjestaters foretak som dem som er nevnt i nr. 3, på 
de vilkårene og i henhold til de kravene som er fastsatt i nr. 3.

5.  For å sikre en ensartet anvendelse av nr. 2, 3 og 4 i lys 
av endret markedspraksis, og for å sikre at det indre marked 
virker på en tilfredsstillende måte, kan Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak 
som fastsetter

a) framgangsmåtene for å anmode om å bli behandlet som 
kunder i henhold til nr. 2,

b) framgangsmåtene for å innhente uttrykkelig bekreftelse fra 
potensielle motparter i henhold til nr. 3,

c) de forhåndsfastsatte og forholdsmessige kravene, herunder 
kvantitative terskler, som ville gjøre det mulig for et 
foretak å bli ansett som en kvalifisert motpart i henhold til 
nr. 3.

A v s n i t t  3

Markedsinnsyn og markedets integritet

Artikkel 25

Forpliktelse til å opprettholde markedenes integritet, 
melde transaksjoner og føre registre

1.  Uten at det berører fordelingen av ansvaret for å håndheve 
bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF 
av 28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering 
(markedsmisbruk)(1), skal medlemsstatene sikre at egnede 
tiltak treffes slik at vedkommende myndighet kan overvåke 
investeringsforetaks virksomhet for å sikre at de opptrer ærlig, 
redelig, profesjonelt og på en måte som fremmer markedets 
integritet.

(1) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.

2.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak i minst 
fem år stiller til rådighet for vedkommende myndighet de 
relevante opplysningene om alle transaksjoner med finansielle 
instrumenter som de har gjennomført, enten for egen regning 
eller på vegne av en kunde. Ved transaksjoner gjennomført på 
vegne av kunder skal registrene inneholde alle opplysninger 
om kundens identitet samt opplysningene som kreves i henhold 
til rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni 1991 om tiltak for 
å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av 
penger(2).

3.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak som 
gjennomfører transaksjoner med finansielle instrumenter som 
er opptatt til notering på et regulert marked, gir vedkommende 
myndigheter nærmere opplysninger om slike transaksjoner 
snarest mulig og senest ved utgangen av påfølgende virkedag. 
Denne forpliktelsen skal gjelde uansett om slike transaksjoner 
gjennomføres på et regulert marked eller ikke.

Vedkommende myndigheter skal i samsvar med artikkel 58 
fastsette de nødvendige ordninger for å sikre at vedkommende 
myndighet for det mest relevante markedet målt i likviditet 
for disse finansielle instrumentene, også mottar disse 
opplysningene.

4.  Meldingene skal særlig omfatte opplysninger om de 
kjøpte eller solgte instrumentenes navn og antall, mengde, 
dato og tidspunkt for gjennomføringen, transaksjonens pris og 
muligheter for å identifisere de berørte investeringsforetakene.

5.  Medlemsstatene skal fastsette at meldingene oversendes 
til vedkommende myndighet enten av investeringsforetaket 
eller en tredjemann som opptrer på dets vegne, eller av et 
handelssystem eller meldingssystem som er godkjent av 
vedkommende myndighet, det regulerte markedet eller det 
MTF-et hvis systemer transaksjonen ble gjennomført gjennom. 
I tilfeller der transaksjoner meldes direkte til vedkommende 
myndighet av et regulert marked, et MTF eller et handelssystem 
eller meldingssystem som er godkjent av vedkommende 
myndighet, kan det ses bort fra investeringsforetakets 
forpliktelse som fastsatt i nr. 3.

6.  Når meldingene omhandlet i denne artikkel oversendes 
til vedkommende myndighet i vertsstaten i samsvar med 
artikkel 32 nr. 7, skal den oversende disse opplysningene til 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat, 
med mindre de beslutter at de ikke ønsker å motta disse 
opplysningene.

(2) EFT L 166 av 28.6.1991, s. 77. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/97/EF (EFT L 344 av 28.12.2001, s. 76).



24.4.2008 Nr. 22/437EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7.  For å sikre at tiltakene for å verne markedets integritet 
endres for å ta hensyn til den tekniske utviklingen på 
finansmarkedene, og for å sikre ensartet anvendelse av nr. 1-5, 
kan Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta 
gjennomføringstiltak som fastsetter metoder og ordninger for 
melding av finansielle transaksjoner, disse meldingenes form 
og innhold samt kriteriene for å definere et relevant marked i 
samsvar med nr. 3.

Artikkel 26

Kontroll med overholdelsen av reglene for et MTF og 
andre juridiske forpliktelser

1.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak og 
markedsoperatører som driver et MTF, innfører og opprettholder 
effektive ordninger og framgangsmåter som er relevante for 
MTF-et, for regelmessig å kontrollere at brukerne overholder 
reglene for det. Investeringsforetak og markedsoperatører 
som driver et MTF, skal kontrollere transaksjonene som 
gjennomføres av deres brukere i deres systemer, for å kunne 
påvise overtredelser av disse reglene, uordnede handelsvilkår 
eller atferd som kan innebære markedsmisbruk.

2.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak 
og markedsoperatører som driver et MTF, melder fra om 
betydelige overtredelser av dets regler, uordnede handelsvilkår 
eller atferd som kan innebære markedsmisbruk, til 
vedkommende myndighet. Medlemsstatene skal også kreve 
at investeringsforetak og markedsoperatører som driver et 
MTF, omgående oversender de relevante opplysningene til 
vedkommende myndighet som har ansvar for etterforskning og 
rettsforfølging av markedsmisbruk, og at de gir sistnevnte full 
støtte i etterforskningen og rettsforfølgingen av markedsmisbruk 
i eller gjennom dets systemer.

Artikkel 27

Investeringsforetaks forpliktelse til å offentliggjøre faste 
priser

1.  Medlemsstatene skal kreve at foretak som driver 
systematisk internhandel i aksjer, offentliggjør en fast pris på 
aksjer som er opptatt til notering på et regulert marked, og som 
de driver systematisk internhandel med og det finnes et likvid 
marked for. For aksjer som det ikke finnes et likvid marked 
for, skal foretak som driver systematisk internhandel opplyse 
kundene om prisene på anmodning.

Bestemmelsene i denne artikkel får anvendelse på foretak som 
driver systematisk internhandel når de handler med størrelser 
opptil normal markedsstørrelse. Foretak som driver systematisk 
internhandel og bare handler med størrelser over normal 
markedsstørrelse, skal ikke være underlagt bestemmelsene i 
denne artikkel.

Foretak som driver systematisk internhandel, kan bestemme 
størrelsen eller størrelsene de offentliggjør pris for. For en 

bestemt aksje skal hver prisangivelse omfatte en fast pris og/
eller salgspris eller -priser for en størrelse eller størrelser som 
kan være opptil normal markedsstørrelse for den aksjeklassen 
denne aksjen tilhører. Prisen eller prisene skal også gjenspeile 
de rådende markedsvilkårene for denne aksjen.

Aksjer skal inndeles i klasser på grunnlag av den aritmetiske 
gjennomsnittsverdien av ordrene som er utført på markedet for 
denne aksjen. Normal markedsstørrelse for hver aksjeklasse 
skal være en størrelse som er representativ for den aritmetiske 
gjennomsnittsverdien av ordrene som er utført på markedet for 
de aksjene som inngår i hver aksjeklasse.

Markedet for hver aksje skal bestå av alle ordrer utført i Den 
europeiske union for denne aksjen, med unntak av de ordrene 
som er store sammenlignet med normal markedsstørrelse for 
denne aksjen.

2.  Vedkommende myndighet for det mest relevante 
markedet med hensyn til likviditet, som definert i artikkel 25, 
skal for hver aksje minst en gang i året og på grunnlag av den 
aritmetiske gjennomsnittsverdien for ordrene som er utført 
på markedet for denne aksjen, fastsette hvilken aksjeklasse 
den tilhører. Disse opplysningene skal offentliggjøres for alle 
markedsdeltakere.

3.  Foretak som driver systematisk internhandel, skal 
offentliggjøre sine priser regelmessig og kontinuerlig i vanlig 
åpningstid. De skal ha rett til når som helst å ajourføre sine 
priser. De skal også, under ekstraordinære markedsvilkår, ha 
rett til å trekke sine priser tilbake.

Prisen skal offentliggjøres på en slik måte at den er lett 
tilgjengelig for andre markedsdeltakere på rimelige 
forretningsmessige vilkår.

Foretak som driver systematisk internhandel, skal, samtidig 
som de overholder bestemmelsene fastsatt i artikkel 21, utføre 
de ordrene de mottar fra sine detaljkunder i forbindelse med de 
aksjene de driver systematisk internhandel med, til de prisene 
som er angitt på det tidspunkt de mottar ordren.

Foretak som driver systematisk internhandel, skal utføre de 
ordrene de mottar fra sine profesjonelle kunder i forbindelse 
med de aksjene de driver systematisk internhandel med, til 
den prisen som er angitt på det tidspunkt de mottar ordren. 
De kan imidlertid utføre disse ordrene til en bedre pris i 
berettigede tilfeller, forutsatt at denne prisen faller innenfor et 
offentliggjort intervall som ligger nær markedsvilkårene, og at 
ordrenes størrelse overstiger den størrelsen som er vanlig for 
en detaljkunde.

Videre kan foretak som driver systematisk internhandel, utføre 
ordrer de får fra sine profesjonelle kunder til andre priser enn 
de angitte prisene, uten at de må overholde vilkårene fastsatt 
i fjerde ledd, i forbindelse med transaksjoner der utførelse i 
flere verdipapirer er del av én transaksjon, eller i forbindelse 
med ordrer som er underlagt andre vilkår enn gjeldende 
markedspris.
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Dersom et foretak som driver systematisk internhandel, og som 
angir bare én pris, eller angir en høyeste pris som er lavere 
enn normal markedsstørrelse, mottar fra en kunde en ordre 
som er større enn angitt størrelse, men mindre enn normal 
markedsstørrelse, kan foretaket beslutte å utføre den delen av 
ordren som overstiger den angitte størrelsen, forutsatt at den 
utføres til angitt pris, med mindre annet er tillatt i henhold 
til vilkårene i de to foregående ledd. Dersom foretaket som 
driver systematisk internhandel, angir priser i flere størrelser 
og mottar en ordre av en størrelse som ligger mellom disse, 
og som den velger å utføre, skal den utføre ordren til en av 
de angitte prisene i samsvar med bestemmelsene i artikkel 22, 
med mindre annet er tillatt i henhold til vilkårene i de to 
foregående ledd.

4.  Vedkommende myndigheter skal kontrollere

a) at investeringsforetak regelmessig ajourfører kjøps- og/
eller salgspriser som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, 
og har priser som gjenspeiler gjeldende markedsvilkår,

b) at investeringsforetak oppfyller vilkårene for bedre pris 
som er fastsatt i nr. 3 fjerde ledd.

5.  Foretak som driver systematisk internhandel, skal 
på grunnlag av sin forretningsstrategi og på en objektiv 
måte og uten forskjellsbehandling kunne bestemme hvilke 
investorer de gir tilgang til sine priser. For dette formål 
skal de ha klare regler som styrer tilgangen til deres priser. 
Foretak som driver systematisk internhandel, kan avslå å 
inngå eller avbryte forretningsforbindelser med investorer 
på grunnlag av forretningsmessige vurderinger som f.eks. 
investors kredittverdighet, motpartsrisiko og sluttoppgjør for 
transaksjonen.

6.  For å begrense risikoen for å bli utsatt for gjentatte 
transaksjoner fra samme kunde, skal foretak som driver 
systematisk internhandel uten forskjellsbehandling kunne 
begrense antall transaksjoner fra samme kunde som de påtar 
seg å innlede på de offentliggjorte vilkårene. De skal også, 
uten forskjellsbehandling og i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 22, kunne begrense det samlede antall transaksjoner 
fra ulike kunder på samme tid, forutsatt at dette tillates bare når 
det antallet og/eller den mengden ordrer kundene ønsker utført, 
vesentlig overskrider det normale.

7.  For å sikre ensartet anvendelse av nr. 1-6 på en 
måte som støtter en effektiv vurdering av aksjer og øker 
investeringsforetaks mulighet til å oppnå en best mulig handel 
for sine kunder, skal Kommisjonen etter framgangsmåten i 
artikkel 64 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak som:

a) angir kriteriene for anvendelse av nr. 1 og 2,

b) angir kriteriene for å avgjøre når en pris offentliggjøres 
regelmessig og kontinuerlig og er lett tilgjengelig, samt 
med hvilke midler investeringsforetak kan oppfylle sin 
forpliktelse til å offentliggjøre sine priser, som skal omfatte 
følgende muligheter:

i) gjennom systemene på et regulert marked som har 
opptatt det berørte instrumentet til notering,

ii) gjennom en tredjemanns tjenester,

iii) gjennom egne ordninger,

c) angir de allmenne kriteriene for å fastsette de transaksjonene 
der utførelse i flere verdipapirer er del av en transaksjon, 
eller de ordrene som er underlagt andre vilkår enn gjeldende 
markedspris,

d) angir de allmenne kriteriene for å fastsette hva som kan 
anses som ekstraordinære markedsvilkår som gir rett til å 
trekke tilbake priser, samt vilkår for ajourføring av priser,

e) angir kriteriene for å fastsette hva som er den vanlige 
størrelsen på de ordrene private kunder vanligvis gir,

f) angir kriteriene for å fastsette hva som skal anses som 
vesentlig overskridelse av det normale, som omhandlet i 
nr. 6,

g) angir kriteriene for å avgjøre når priser faller innenfor et 
offentliggjort intervall som ligger nær markedsvilkårene.

Artikkel 28

Investeringsforetaks offentliggjøring av opplysninger  
etter handelen

1.  Medlemsstatene skal minst kreve at investeringsforetak 
som, enten for egen regning eller på vegne av kunder, 
gjennomfører transaksjoner med aksjer som er opptatt til 
notering på et regulert marked, utenfor et regulert marked eller 
et MTF, offentliggjør mengde og pris for disse transaksjonene 
samt det tidspunkt da de ble gjennomført. Disse opplysningene 
skal offentliggjøres så nær sanntid som mulig, på rimelige 
forretningsmessige vilkår og på en måte som gjør dem lett 
tilgjengelige for andre markedsdeltakere.

2.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene 
som offentliggjøres i samsvar med nr. 1, og fristene for 
offentliggjøring av dem, oppfyller kravene som er vedtatt i 
henhold til artikkel 45. Dersom tiltakene vedtatt i henhold 
til artikkel 45 gir mulighet til å utsette melding av visse 
typer transaksjoner med aksjer, skal denne muligheten gjelde 
tilsvarende for slike transaksjoner når de gjennomføres utenfor 
et regulert marked eller et MTF.
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3.  For å sikre at markedene virker på en oversiktlig og 
god måte, og for å sikre en ensartet anvendelse av nr. 1, skal 
Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta 
gjennomføringstiltak for å

a) angi på hvilke måter investeringsforetak kan oppfylle 
sine forpliktelser i henhold til nr. 1, herunder følgende 
muligheter:

i) gjennom systemene til et regulert marked som har 
opptatt det berørte instrumentet til notering, eller 
gjennom systemene til et MTF der den berørte aksjen 
omsettes,

ii) gjennom en tredjemanns tjenester,

iii) gjennom egne ordninger,

b) klargjøre anvendelsen av forpliktelsen i henhold til nr. 1 på 
transaksjoner som omfatter bruk av aksjer som sikkerhet til 
utlån eller andre formål der ombytting av aksjer avgjøres 
av andre faktorer enn gjeldende markedsverdi for aksjen.

Artikkel 29

Innsynkrav for MTF før handelen

1.  Medlemsstatene skal minst kreve at investeringsforetak 
og markedsoperatører som driver et MTF, offentliggjør aktuelle 
kjøps- og salgspriser samt ordredybden ved slike priser som 
vises i deres systemer for aksjer som er opptatt til notering 
på et regulert marked. Medlemsstatene skal sørge for at disse 
opplysningene stilles til rådighet for offentligheten på rimelige 
forretningsmessige vilkår og kontinuerlig i vanlig åpningstid.

2.  Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende 
myndigheter har mulighet til å gi unntak fra den forpliktelsen 
investeringsforetak eller markedsoperatører som driver et MTF, 
har til å offentliggjøre opplysningene nevnt i nr. 1, på grunnlag 
av markedsmodell, ordretype eller ordrestørrelse i tilfellene 
fastsatt i samsvar med nr. 3. Vedkommende myndigheter 
skal særlig kunne se bort fra denne forpliktelsen i forbindelse 
med transaksjoner som er store sammenlignet med normal 
markedsstørrelse for den berørte aksjen eller aksjetypen.

3.  For å sikre en ensartet anvendelse av nr. 1 og 2 skal 
Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta 
gjennomføringstiltak med hensyn til

a) hvilke kjøps- og salgspriser, eller priser fra utpekte 
markedspleiere, og hvilken ordredybde ved slike priser, 
som skal offentliggjøres,

b) hvilken ordrestørrelse eller -type som det i henhold til nr. 2 
kan ses bort fra kravet om offentliggjøring av opplysninger 
før handelen for,

c) hvilken markedsmodell som det i henhold til nr. 2 kan 
ses bort fra kravet om offentliggjøring av opplysninger 
før handelen for, og særlig anvendelsen av kravet om 

handelsmetoder som anvendes av et MTF som i henhold 
til sine regler gjennomfører transaksjoner med henvisning 
til priser fastsatt utenfor MTF-ets systemer eller gjennom 
periodiske auksjoner.

Med mindre det er berettiget ut fra MTF-ets særlige art, skal 
innholdet i disse gjennomføringstiltakene tilsvare innholdet 
i gjennomføringstiltakene som er fastsatt i artikkel 44 for 
regulerte markeder.

Artikkel 30

Innsynskrav for MTF etter handelen

1.  Medlemsstatene skal minst kreve at investeringsforetak 
og markedsoperatører som driver et MTF, offentliggjør pris, 
omfang og tidspunkt for transaksjoner gjennomført i dets 
systemer med aksjer som er opptatt til notering på et regulert 
marked. Medlemsstatene skal kreve at nærmere opplysninger 
om alle slike transaksjoner skal offentliggjøres på rimelige 
forretningsmessige vilkår og så nær sanntid som mulig. Dette 
kravet får ikke anvendelse på opplysninger om handler som 
gjennomføres i et MTF og offentliggjøres gjennom systemene 
i et regulert marked.

2.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndighet 
kan tillate at investeringsforetak eller markedsoperatører som 
driver et MTF, utsetter offentliggjøringen av opplysninger 
om transaksjoner på grunnlag av type eller størrelse. Særlig 
kan vedkommende myndigheter tillate utsatt offentliggjøring 
i forbindelse med transaksjoner som er store sammenlignet 
med normal markedsstørrelse for den berørte aksjen eller 
aksjeklassen. Medlemsstatene skal kreve at MTF-er innhenter 
vedkommende myndigheters forhåndsgodkjenning av planlagte 
bestemmelser om utsettelse av offentliggjøring av handler, samt 
at disse bestemmelsene tydelig meddeles markedsdeltakere og 
investorer.

3.  For å sikre at finansmarkedene virker på en effektiv og 
ordnet måte, og for å sikre ensartet anvendelse av nr. 1 og 2, 
skal Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 
vedta gjennomføringstiltak med hensyn til

a) virkeområdet for og innholdet i opplysningene som skal 
offentliggjøres,

b) vilkårene for at investeringsforetak eller markedsoperatører 
som driver et MTF, kan utsette å offentliggjøre opplysninger 
om handler, samt kriteriene som skal anvendes når det på 
grunnlag av transaksjonenes størrelse eller den berørte 
aksjetypen skal avgjøres for hvilke transaksjoner det kan 
tillates å utsette offentliggjøringen.

Med mindre det er berettiget ut fra MTF-ets særlige art, skal 
innholdet i disse gjennomføringstiltakene tilsvare innholdet 
i gjennomføringstiltakene som er fastsatt i artikkel 45 for 
regulerte markeder.
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KAPITTEL III

investerinGsforetaks rettiGHeter

Artikkel 31

Adgang til å yte investeringstjenester og utøve 
investeringsvirksomhet

1.  Medlemsstatene skal sikre at ethvert investeringsforetak 
og enhver kredittinstitusjon som i henhold til henholdsvis 
dette direktiv og direktiv 2000/12/EF har fått tillatelse og er 
underlagt tilsyn av vedkommende myndigheter i en annen 
medlemsstat, fritt kan yte investeringstjenester og/eller 
utøve investeringsvirksomhet samt tilleggstjenester på deres 
territorium, forutsatt at slike tjenester og slik virksomhet 
omfattes av tillatelsen. Tilleggstjenester kan ytes bare sammen 
med en investeringstjeneste og/eller -virksomhet.

Medlemsstatene skal ikke pålegge slike investeringsforetak 
eller kredittinstitusjoner tilleggskrav med hensyn til forholdene 
som omfattes av dette direktiv.

2.  Ethvert investeringsforetak som ønsker å yte tjenester 
eller utøve virksomhet på en annen medlemsstats territorium 
for første gang, eller som ønsker å endre spekteret av tjenester 
eller former for virksomhet som tilbys, skal oversende følgende 
opplysninger til vedkommende myndigheter i hjemstaten:

a) i hvilken medlemsstat foretaket har til hensikt å utøve 
virksomhet,

b) en virksomhetsplan der det særlig angis 
hvilke investeringstjenester og/eller hvilken 
investeringsvirksomhet samt tilleggstjenester foretaket har 
til hensikt å tilby, og om det har til hensikt å benytte 
tilknyttede agenter på territoriet til de medlemsstatene der 
det har til hensikt å yte tjenester.

I tilfeller der investeringsforetaket har til hensikt å benytte 
tilknyttede agenter, skal vedkommende myndighet i 
investeringsforetakets hjemstat, på anmodning fra vedkommende 
myndighet i vertsstaten og innen rimelig tid, meddele identiteten 
til de tilknyttede agentene som investeringsforetaket har til 
hensikt å benytte i denne medlemsstaten. Vertsstaten kan 
offentliggjøre slike opplysninger.

3.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen 
en måned etter at opplysningene er mottatt, videresende 
dem til vedkommende myndighet i vertsstaten som er 
utpekt som kontaktpunkt i samsvar med artikkel 56 nr. 1. 
Investeringsforetaket kan deretter begynne å yte de berørte 
investeringstjenestene i vertsstaten.

4.  Ved en eventuell endring i opplysningene som er oversendt 
i samsvar med nr. 2, skal investeringsforetaket gi vedkommende 
myndighet i hjemstaten skriftlig melding om endringen minst 
en måned før endringen foretas. Vedkommende myndighet 
i hjemstaten skal underrette vedkommende myndighet i 
vertsstaten om disse endringene.

5.  Medlemsstatene skal uten ytterligere rettslige 
eller administrative krav tillate at investeringsforetak og 
markedsoperatører som driver MTF fra andre medlemsstater, 
innfører egnede ordninger på sitt territorium slik at det blir 
lettere for fjernbrukere eller fjerndeltakere etablert på deres 
territorium å få tilgang til og benytte deres systemer.

6.  Investeringsforetaket eller markedsoperatøren som driver 
et MTF, skal underrette vedkommende myndighet i hjemstaten 
om hvilken medlemsstat det eller den har til hensikt å innføre 
slike ordninger i. Vedkommende myndighet i hjemstaten til 
MTF-et skal innen en måned oversende disse opplysningene 
til den medlemsstaten MTF-et har til hensikt å innføre slike 
ordninger i.

Vedkommende myndighet i MTF-ets hjemstat skal på 
anmodning fra vedkommende myndighet i MTF-ets vertsstat, 
og innen en rimelig frist, meddele identiteten til de av MTF-
ets medlemmer eller deltakere som er etablert i vedkommende 
medlemsstat.

Artikkel 32

Opprettelse av en filial

1.  Medlemsstatene skal sikre at investeringstjenester og/
eller -virksomhet samt tilleggstjenester kan tilbys på deres 
territorier i samsvar med dette direktiv og direktiv 2000/12/
EF gjennom opprettelse av en filial, forutsatt at tjenestene og 
virksomheten omfattes av tillatelsen som investeringsforetaket 
eller kredittinstitusjonen har fått i hjemstaten. Tilleggstjenester 
kan ytes bare sammen med en investeringstjeneste og/eller 
-virksomhet.

Medlemsstatene skal ikke pålegge tilleggskrav utover dem som 
er tillatt i henhold til nr. 7, til organisering og drift av filialen 
med hensyn til forholdene som omfattes av dette direktiv.

2.  Medlemsstatene skal kreve at ethvert investeringsforetak 
som ønsker å opprette en filial på en annen medlemsstats 
territorium, først underretter vedkommende myndighet i 
hjemstaten og gir den følgende opplysninger:

a) medlemsstatene på hvis territorium foretaket har til hensikt 
å opprette en filial,

b) en virksomhetsplan der det blant annet angis 
hvilke investeringstjenester og/eller hvilken 
investeringsvirksomhet samt tilleggstjenester som skal 
tilbys, filialens organisasjonsstruktur, og om filialen har til 
hensikt å benytte tilknyttede agenter,

c) adressen i vertsstaten der dokumenter kan innhentes,

d) navnene til de ansvarlige personene i filialens ledelse.
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I tilfeller der et investeringsforetak benytter en tilknyttet 
agent etablert i en medlemsstat utenfor hjemstaten, skal slike 
tilknyttede agenter sidestilles med filialen og underlegges 
bestemmelsene om filialer i dette direktiv.

3.  Med mindre vedkommende myndighet i hjemstaten har 
grunn til å betvile at investeringsforetakets administrative 
struktur eller finansielle stilling er hensiktsmessig, tatt i 
betraktning den virksomheten som er planlagt, skal den 
innen tre måneder etter at den har mottatt alle opplysninger 
oversende dem til vedkommende myndighet i vertsstaten som 
er utpekt som kontaktpunkt i samsvar med artikkel 56 nr. 1, og 
underrette det berørte investeringsforetaket om dette.

4.  I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 2 skal vedkommende 
myndighet i hjemstaten oversende opplysninger om den 
godkjente erstatningsordningen som investeringsforetaket er 
medlem av i samsvar med direktiv 97/9/EF, til vedkommende 
myndighet i vertsstaten. Ved en eventuell endring av 
opplysningene skal vedkommende myndighet i hjemstaten 
underrette vedkommende myndighet i vertsstaten om dette.

5.  Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten nekter 
å oversende opplysningene til vedkommende myndighet i 
vertsstaten, skal den innen tre måneder etter at den har mottatt 
alle opplysningene, begrunne avslaget overfor det berørte 
investeringsforetaket.

6.  Så snart det er mottatt melding fra vedkommende 
myndighet i vertsstaten, eller dersom det ikke er mottatt noen 
slik melding fra sistnevnte innen to måneder fra den dato 
vedkommende myndighet i hjemstaten oversendte meldingen, 
kan filialen opprettes og begynne sin virksomhet.

7.  Vedkommende myndighet i den medlemsstaten der filialen 
ligger, skal påta seg ansvar for å sikre at tjenestene som ytes 
av filialen på dens territorium, oppfyller forpliktelsene som er 
fastsatt i artikkel 19, 21, 22, 25, 27 og 28 og i bestemmelser 
vedtatt i henhold til disse artiklene.

Vedkommende myndighet i medlemsstaten der filialen ligger, 
skal ha rett til å undersøke filialens ordninger og kreve de 
endringene som er strengt nødvendige for at vedkommende 
myndighet skal kunne håndheve forpliktelsene fastsatt i 
artikkel 19, 21, 22, 25, 27 og 28 og i bestemmelser vedtatt 
i henhold til disse artiklene, med hensyn til de tjenestene og/
eller den virksomheten filialen tilbyr på statens territorium.

8.  Hver medlemsstat skal sørge for at når et investeringsforetak 
som har fått tillatelse i en annen medlemsstat, har opprettet en 
filial på dens territorium, kan vedkommende myndighet i 

investeringsforetakets hjemstat i utførelsen av sine oppgaver, 
og etter å ha underrettet vedkommende myndighet i vertsstaten, 
foreta kontroll på stedet i denne filialen.

9.  Ved en eventuell endring i opplysningene som er oversendt 
i samsvar med nr. 2, skal investeringsforetaket gi vedkommende 
myndighet i hjemstaten skriftlig melding om endringen minst 
en måned før endringen foretas. Vedkommende myndighet 
i vertsstaten skal også underrettes om denne endringen av 
vedkommende myndighet i hjemstaten.

Artikkel 33

Tilgang til regulerte markeder

1.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak fra 
andre medlemsstater som har tillatelse til å utføre kundeordrer 
eller handle for egen regning, kan bli medlemmer av eller få 
tilgang til regulerte markeder etablert på deres territorium på 
en av følgende måter:

a) direkte, ved å opprette filialer i vertsstatene,

b) ved å bli fjernmedlemmer av eller få fjerntilgang til 
det regulerte markedet uten at de må være etablert i det 
regulerte markedets hjemstat, dersom framgangsmåtene og 
systemene for handel på det berørte markedet ikke krever 
fysisk tilstedeværelse for å gjennomføre transaksjoner på 
markedet.

2.  Medlemsstatene skal ikke pålegge investeringsforetak som 
utøver sin rett i henhold til nr. 1, ytterligere lovgivningsmessige 
eller administrative krav med hensyn til forhold som omfattes 
av dette direktiv.

Artikkel 34

Tilgang til systemer med en sentral motpart, oppgjørs- og 
avregningssystemer samt rett til å velge avregningssystem

1.  Medlemsstatene skal kreve at investeringsforetak fra 
andre medlemsstater får rett til tilgang til systemer med en 
sentral motpart, oppgjørs- og avregningssystemer på deres 
territorier med sikte på å avslutte eller tilrettelegge for å 
avslutte transaksjoner med finansielle instrumenter.

Medlemsstatene skal kreve at nevnte investeringsforetaks 
tilgang til slike systemer underlegges de samme kriteriene som 
dem som får anvendelse på lokale deltakere, og som sikrer 
likebehandling og er oversiktlige og objektive. Medlemsstatene 
skal ikke begrense bruken av slike systemer til å omfatte 
bare oppgjør og avregning av transaksjoner med finansielle 
instrumenter som gjennomføres på et regulert marked eller i et 
MTF på deres territorium.
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2.  Medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder på 
deres territorium gir alle sine medlemmer rett til å velge 
avregningssystem for transaksjoner med finansielle 
instrumenter på nevnte regulerte marked, forutsatt at

a) det foreligger slike forbindelser og avtaler mellom det 
valgte avregningssystemet og ethvert annet system eller 
enhver annen ordning som er nødvendig for å sikre 
en effektiv og økonomisk avregning av den aktuelle 
transaksjonen, og

b) at vedkommende myndighet som har ansvar for tilsyn 
med det regulerte markedet, samtykker i at anvendelse 
av et annet avregningssystem for transaksjoner på det 
regulerte markedet enn det som er valgt av det regulerte 
markedet, gir tekniske vilkår som er egnet til å sikre at 
finansmarkedene virker på en smidig og ordnet måte.

Denne vurderingen av det regulerte markedet fra vedkommende 
myndighets side skal ikke berøre de nasjonale sentralbankenes 
rolle som tilsynsmyndighet for avregningssystemer, eller 
andre tilsynsmyndigheter for slike systemer. For å unngå 
unødig dobbeltkontroll skal vedkommende myndighet ta 
hensyn til overvåkingen/tilsynet som allerede foretas av disse 
institusjonene.

3.  Investeringsforetaks rettigheter i henhold til nr. 1 og 2 skal 
ikke berøre den retten operatører av systemer med en sentral 
motpart, oppgjørs- og avregningssystemer for verdipapirer har 
til å nekte, på berettiget forretningsmessig grunnlag, å gjøre de 
ønskede tjenestene tilgjengelige.

Artikkel 35

Bestemmelser om systemer med en sentral motpart, 
oppgjørs- og avregningssystemer med hensyn til MTF-er

1.  Medlemsstatene skal ikke hindre investeringsforetak 
og markedsoperatører som driver et MTF i å inngå egnede 
avtaler med en sentral motpart eller en oppgjørssentral og 
et avregningssystem i en annen medlemsstat med sikte på 
oppgjør og/eller avregning av noen eller alle handler som er 
gjennomført av markedsdeltakere i deres systemer.

2.  Vedkommende myndighet for investeringsforetak og 
markedsoperatører som driver et MTF, kan ikke motsette seg 
anvendelse av en sentral motpart, oppgjørssentraler og/eller 
avregningssystemer i en annen medlemsstat, unntatt i tilfeller 
der dette har vist seg nødvendig for at nevnte MTF fortsatt skal 
virke på en ordnet måte, og idet det tas hensyn til vilkårene for 
avregningssystemer fastsatt i artikkel 34 nr. 2.

For å unngå unødig dobbeltkontroll skal vedkommende 
myndighet ta hensyn til overvåkingen av/tilsynet med 
oppgjørs- og avregningssystemer som allerede foretas av 
nasjonale sentralbanker i egenskap av tilsynsmyndigheter for 
oppgjørs- og avregningssystemer, eller av andre vedkommende 
tilsynsmyndigheter for slike systemer.

AVDELING III

REGULERTE MARKEDER

Artikkel 36

Tillatelse og lovgivning

1.  Medlemsstatene skal gi tillatelse til å drive virksomhet 
som regulert marked bare til de systemene som overholder 
bestemmelsene i denne avdeling.

Tillatelse til å drive virksomhet som regulert marked skal gis 
bare dersom vedkommende myndighet er overbevist om at 
både markedsoperatøren og det regulerte markedets systemer 
minst oppfyller kravene fastsatt i denne avdeling.

Dersom det regulerte markedet er en juridisk person, og 
forvaltes eller drives av en annen markedsoperatør enn det 
regulerte markedet, skal medlemsstatene fastsette hvordan 
de ulike forpliktelsene som pålegges markedsoperatøren i 
henhold til dette direktiv, skal fordeles mellom det regulerte 
markedet og markedsoperatøren.

Operatøren av det regulerte markedet skal framlegge alle 
opplysninger, herunder en virksomhetsplan der det blant 
annet angis hvilken type virksomhet som er planlagt, samt 
organisasjonsstruktur, som er nødvendige for å overbevise 
vedkommende myndighet om at det regulerte markedet, når 
den første tillatelsen gis, har truffet alle nødvendige tiltak for å 
oppfylle sine forpliktelser i henhold til bestemmelsene i denne 
avdeling.

2.  Medlemsstatene skal kreve at operatøren av det regulerte 
markedet utfører oppgaver knyttet til organisering og drift av 
det regulerte markedet under vedkommende myndighets tilsyn. 
Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
regelmessig kontrollerer at de regulerte markedene overholder 
bestemmelsene i denne avdeling. De skal også sikre at 
vedkommende myndigheter kontrollerer at regulerte markeder 
til enhver tid oppfyller vilkårene for den første tillatelsen som 
fastsatt i denne avdeling.

3.  Medlemsstatene skal sikre at markedsoperatøren har 
ansvar for å sørge for at det regulerte markedet vedkommende 
forvalter, oppfyller alle krav i denne avdeling.

Medlemsstatene skal også sikre at markedsoperatøren får 
myndighet til å utøve de rettighetene som i henhold til dette 
direktiv gjelder for det regulerte markedet vedkommende 
forvalter.

4.  Med forbehold for eventuelle relevante bestemmelser i 
direktiv 2003/6/EF skal handelen som gjennomføres innenfor 
det regulerte markedets systemer, være underlagt offentlig rett 
i det regulerte markedets hjemstat.

5.  Vedkommende myndighet kan tilbakekalle tillatelsen til 
et regulert marked dersom det

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 medlemsstaten har fastsatt at tillatelsen i slike 
tilfeller bortfaller,
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b) har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige erklæringer eller 
andre uregelmessigheter,

c) ikke lenger oppfyller vilkårene som ble stilt for tillatelsen,

d) har gjort seg skyldig i alvorlige og systematiske 
overtredelser av bestemmelser vedtatt i henhold til dette 
direktiv,

e) kommer inn under et av tilfellene der det i nasjonal 
lovgivning er fastsatt at tillatelsen skal tilbakekalles.

Artikkel 37

Krav til forvaltning av det regulerte markedet

1.  Medlemsstatene skal kreve at personene som faktisk 
leder et regulert markeds forretningsvirksomhet og drift, har 
den nødvendige gode vandel og den erfaring som trengs for å 
sikre en sunn og fornuftig forvaltning og drift av det regulerte 
markedet. Medlemsstatene skal også kreve at operatøren av det 
regulerte markedet underretter vedkommende myndighet om 
identiteten til og eventuelle endringer med hensyn til personene 
som faktisk leder det regulerte markedets forretningsvirksomhet 
og drift.

Vedkommende myndighet skal nekte å godkjenne foreslåtte 
endringer dersom det foreligger objektive og påviselige grunner 
til å tro at de vil kunne utgjøre en vesentlig fare for en sunn og 
fornuftig forvaltning og drift av det regulerte markedet.

2.  Medlemsstatene skal i forbindelse med utstedelsen av 
tillatelse til et regulert marked sikre at den eller de personene 
som faktisk leder forretningsvirksomheten og driften til et 
allerede godkjent regulert marked i samsvar med vilkårene i 
dette direktiv, anses for å oppfylle kravene fastsatt i nr. 1.

Artikkel 38

Krav til personer som har betydelig innflytelse på 
forvaltningen av det regulerte markedet

1.  Medlemsstatene skal kreve at personer som har mulighet 
til direkte eller indirekte å øve betydelig innflytelse på 
forvaltningen av det regulerte markedet, er egnet.

2.  Medlemsstatene skal kreve at operatøren av det regulerte 
markedet

a) gir vedkommende myndighet opplysninger, som skal 
offentliggjøres, om det regulerte markedets og/eller 
markedsoperatørens eierskap, og særlig om identiteten til 
og omfanget av interessene til eventuelle parter som har 
mulighet til å øve betydelig innflytelse på forvaltningen,

b) underretter vedkommende myndighet om, og offentliggjør, 
enhver overdragelse av eiendomsrett som fører til endring 
av identiteten til personene som har betydelig innflytelse 
på driften av det regulerte markedet.

3.  Vedkommende myndighet skal nekte å godkjenne 
foreslåtte endringer i de interesser som kontrollerer det 
regulerte markedet og/eller markedsoperatøren, dersom det 
foreligger objektive og påviselige grunner til å tro at de vil 
kunne utgjøre en fare for en sunn og fornuftig forvaltning av 
det regulerte markedet.

Artikkel 39

Organisatoriske krav

Medlemsstatene skal kreve at det regulerte markedet:

a) har innført ordninger for klart å kunne påvise og håndtere 
de mulige negative følgene for driften av det regulerte 
markedet, eller for dets deltakere, av en eventuell 
interessekonflikt mellom på den ene side interessene til 
det regulerte markedet, dets eiere eller operatør, og på den 
annen side det regulerte markedets gode virkemåte, og 
særlig der slike interessekonflikter kan være skadelige for 
utøvelsen av noen av funksjonene som er delegert til det 
regulerte markedet av vedkommende myndighet,

b) er tilstrekkelig utstyrt til å håndtere risikoene det utsettes 
for, innfører egnede ordninger og systemer for å påvise alle 
betydelige risikoer for driften, og treffer effektive tiltak for 
å redusere slike risikoer,

c) har ordninger for forsvarlig forvaltning av systemets 
tekniske drift, herunder effektive ordninger for håndtering 
av risikoen ved systemfeil,

d) har oversiktlige og faste regler og framgangsmåter for 
rettferdig og ordnet handel samt fastsetter objektive 
kriterier for effektiv utførelse av ordrer,

e) har effektive ordninger for å fremme en effektiv avslutning 
i rett tid av transaksjoner som gjennomføres innenfor dets 
systemer,

f) på det tidspunkt tillatelsen gis, og deretter fortløpende, 
har til rådighet tilstrekkelige finansielle ressurser til å 
lette markedets ordnede virkemåte, idet det tas hensyn til 
arten og omfanget av transaksjonene som gjennomføres på 
markedet, og til arten og omfanget av risikoene det utsettes 
for.

Artikkel 40

Opptak av finansielle instrumenter til omsetning

1.  Medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder har klare 
og oversiktlige regler for opptak av finansielle instrumenter til 
notering.

Reglene skal sikre at alle finansielle instrumenter som opptas 
til notering på et regulert marked, kan omsettes på en rettferdig, 
ordnet og effektiv måte, og, når det gjelder omsettelige 
verdipapirer, kan omsettes fritt.
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2.  For derivater skal reglene særlig sikre at utformingen av 
derivatkontrakten muliggjør en riktig prisdannelse og effektive 
avregningsvilkår.

3.  I tillegg til forpliktelsene fastsatt i nr. 1 og 2 skal 
medlemsstatene kreve at det regulerte markedet innfører 
og opprettholder effektive ordninger for å kontrollere at 
utstedere av omsettelige verdipapirer som opptas til notering 
på det regulerte markedet, oppfyller sine forpliktelser i 
henhold til fellesskapsretten med hensyn til offentliggjøring 
innledningsvis, fortløpende og i særlige tilfeller.

Medlemsstatene skal sikre at det regulerte markedet innfører 
ordninger som gjør det lettere for dets medlemmer eller 
deltakere å få tilgang til opplysninger som er offentliggjort i 
henhold til fellesskapsretten.

4.  Medlemsstatene skal sikre at regulerte markeder har 
innført nødvendige ordninger for regelmessig å kontrollere at 
de finansielle instrumentene de opptar til notering, oppfyller 
opptakskravene.

5.  Et omsettelig verdipapir som er opptatt til notering på 
et regulert marked, kan deretter opptas til notering på andre 
regulerte markeder, selv uten samtykke fra utstederen, i 
samsvar med de relevante bestemmelsene i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det 
prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges 
ut til offentlig tegning eller opptas til notering, og om 
endring av direktiv 2001/34/EF(1). Det regulerte markedet skal 
underrette utstederen om at utstederens verdipapirer omsettes 
på dette regulerte markedet. Utstederen skal ikke pålegges 
noen forpliktelse til å gi opplysninger som kreves i henhold til 
nr. 3, direkte til et regulert marked som har opptatt utstederens 
verdipapirer til notering uten dennes samtykke.

6.  For å sikre en ensartet anvendelse av nr. 1 og 5 skal 
Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta 
gjennomføringstiltak for å

a) angi særtrekk ved ulike kategorier av instrumenter som det 
regulerte markedet skal ta hensyn til når det vurderer om 
et instrument er utstedt på en måte som oppfyller vilkårene 
fastsatt i nr. 1 annet ledd for opptak til notering i de ulike 
markedssegmentene som det regulerte markedet driver,

b) tydeliggjøre ordningene som det regulerte markedet skal 
innføre for å kunne anses for å ha oppfylt sin forpliktelse 
til å kontrollere at utstederen av et omsettelig verdipapir 
oppfyller sine forpliktelser i henhold til fellesskapsretten 
med hensyn til offentliggjøring innledningsvis, fortløpende 
og i særlige tilfeller,

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.

c) tydeliggjøre ordningene som det regulerte markedet skal 
innføre i henhold til nr. 3 for å gjøre det lettere for sine 
medlemmer eller deltakere å få tilgang til opplysninger som 
er offentliggjort på vilkår som fastsatt i fellesskapsretten.

Artikkel 41

Utsettelse av handelen med et instrument og fjerning av 
instrumenter fra handelen

1.  Uten at det berører vedkommende myndighets rett 
i henhold til artikkel 50 nr. 2 bokstav j) og k) til å kreve 
utsettelse av handelen med et instrument, eller at instrumentet 
fjernes fra handelen, kan operatøren av det regulerte markedet 
utsette handelen med eller fjerne fra handelen et finansielt 
instrument som ikke lenger er i samsvar med reglene for det 
regulerte markedet, med mindre det er sannsynlig at dette vil 
kunne være til betydelig skade for investorenes interesser eller 
markedets ordnede virkemåte.

Uten hensyn til den muligheten operatører på et regulert marked 
har til å underrette operatører på andre regulerte markeder 
direkte, skal medlemsstatene kreve at en operatør på et regulert 
marked som utsetter handelen med eller fjerner et finansielt 
instrument fra handelen, offentliggjør denne beslutningen 
og oversender relevante opplysninger til vedkommende 
myndighet. Vedkommende myndighet skal underrette 
vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene.

2.  En vedkommende myndighet som krever at handelen med 
et finansielt instrument utsettes, eller at et finansielt instrument 
fjernes fra handelen på ett eller flere regulerte markeder, 
skal umiddelbart offentliggjøre sin beslutning og underrette 
vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene. 
Vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene skal 
kreve at handelen med dette finansielle instrumentet utsettes, 
eller at det fjernes fra handelen på de regulerte markedene og 
i de MTF-ene som driver virksomhet under deres myndighet, 
med mindre det vil kunne være til betydelig skade for 
investorenes interesser eller markedets ordnede virkemåte.

Artikkel 42

Tilgang til regulerte markeder

1.  Medlemsstatene skal kreve at det regulerte markedet 
innfører og opprettholder klare regler som ikke innebærer 
forskjellsbehandling, og som bygger på objektive kriterier, for 
tilgang til eller medlemskap i det regulerte markedet.

2.  Disse reglene skal angi hvilke forpliktelser medlemmene 
eller deltakerne har som følge av

a) opprettelse og drift av det regulerte markedet,

b) reglene for transaksjoner på markedet,
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c) faglige krav som stilles til personalet i investeringsforetak 
eller kredittinstitusjoner som utøver virksomhet på 
markedet,

d) vilkårene som er fastsatt for andre medlemmer eller 
deltakere enn investeringsforetak og kredittinstitusjoner i 
henhold til nr. 3,

e) regler og framgangsmåter for oppgjør og avregning av 
transaksjoner gjennomført på det regulerte markedet.

3.  Tilgang som medlemmer eller deltakere på regulerte 
markeder kan gis til investeringsforetak, kredittinstitusjoner 
som har tillatelse i henhold til direktiv 2000/12/EF, og andre 
personer som:

a) er egnet,

b) har tilstrekkelig evne og kompetanse til å drive handel,

c) har egnede organisatoriske ordninger der det er relevant,

d) har tilstrekkelige midler til å utføre sin oppgave, idet det 
tas hensyn til de ulike finansieringsordningene som det 
regulerte markedet kan ha innført for å garantere riktig 
avregning av transaksjoner.

4.  Medlemsstatene skal sikre at medlemmer og deltakere 
ikke har plikt til å anvende forpliktelsene omhandlet i 
artikkel 19, 21 og 22 overfor hverandre med hensyn til 
transaksjoner som gjennomføres på et regulert marked. Et 
regulert markeds medlemmer eller deltakere skal anvende 
forpliktelsene omhandlet i artikkel 19, 21 og 22 overfor sine 
kunder når de på vegne av kundene utfører deres ordrer på et 
regulert marked.

5.  Medlemsstatene skal sikre at reglene for tilgang til 
eller medlemskap i det regulerte markedet gjør det mulig for 
investeringsforetak og kredittinstitusjoner å delta, direkte eller 
på avstand.

6.  Medlemsstatene skal uten ytterligere rettslige eller 
administrative krav tillate at regulerte markeder fra andre 
medlemsstater innfører egnede ordninger på sitt territorium 
slik at det blir lettere å få tilgang til og handle på disse 
markedene for fjernmedlemmer eller deltakere etablert på 
deres territorium.

Det regulerte markedet skal underrette vedkommende 
myndighet i sin hjemstat om hvilken medlemsstat det har til 
hensikt å innføre slike ordninger i. Vedkommende myndighet i 
hjemstaten skal innen en måned oversende disse opplysningene 
til den medlemsstaten det regulerte markedet har til hensikt å 
innføre slike ordninger i.

Vedkommende myndighet i det regulerte markedets hjemstat 
skal på anmodning fra vedkommende myndighet i vertsstaten, 

og innen en rimelig frist, meddele identiteten til de av det 
regulerte markedets medlemmer eller deltakere som er etablert 
i vedkommende medlemsstat.

7.  Medlemsstatene skal kreve at operatøren av det regulerte 
markedet regelmessig oversender listen over det regulerte 
markedets medlemmer og deltakere til vedkommende 
myndighet for det regulerte markedet.

Artikkel 43

Kontroll med overholdelsen av reglene for det regulerte 
markedet og andre juridiske forpliktelser

1.  Medlemsstatene skal kreve at regulerte markeder innfører 
og opprettholder effektive ordninger og framgangsmåter for 
regelmessig kontroll av at deres medlemmer eller deltakere 
overholder det regulerte markedets regler. Regulerte markeder 
skal kontrollere transaksjonene som gjennomføres av deres 
medlemmer eller deltakere i deres systemer, for å påvise 
overtredelser av disse reglene, uordnede handelsvilkår eller 
atferd som kan innebære markedsmisbruk.

2.  Medlemsstatene skal kreve at operatører av regulerte 
markeder melder fra om betydelige overtredelser av deres 
regler, uordnede handelsvilkår eller atferd som kan innebære 
markedsmisbruk, til vedkommende myndighet for det regulerte 
markedet. Medlemsstatene skal også kreve at operatører 
av regulerte markeder omgående oversender de relevante 
opplysningene til vedkommende myndighet for etterforskning 
og rettsforfølging av markedsmisbruk på det regulerte 
markedet, og at de gir sistnevnte full støtte i etterforskningen 
og rettsforfølgingen av markedsmisbruk i eller gjennom det 
regulerte markedets systemer.

Artikkel 44

Innsynskrav for regulerte markeder før handelen

1.  Medlemsstatene skal minst kreve at regulerte markeder 
offentliggjør aktuelle kjøps- og salgspriser samt ordredybden 
ved de prisene som vises i deres systemer for aksjer som 
er opptatt til notering. Medlemsstatene skal kreve at disse 
opplysningene stilles til rådighet for offentligheten på rimelige 
forretningsmessige vilkår og kontinuerlig i vanlig åpningstid.

Regulerte markeder kan på rimelige forretningsmessige vilkår 
og uten forskjellsbehandling gi tilgang til de ordningene de 
benytter for å offentliggjøre opplysninger omhandlet i første 
ledd, til investeringsforetak som i henhold til artikkel 27 er 
forpliktet til å offentliggjøre sine aksjepriser.
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2.  Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende 
myndigheter kan gi unntak fra den forpliktelsen regulerte 
markeder har til å offentliggjøre opplysningene nevnt i nr. 1, 
på grunnlag av markedsmodell, ordretype eller ordrestørrelse 
i tilfellene fastsatt i samsvar med nr. 3. Vedkommende 
myndigheter skal særlig kunne gi unntak fra denne forpliktelsen 
i forbindelse med transaksjoner som er store sammenlignet 
med normal markedsstørrelse for den aktuelle aksjen eller 
aksjetypen.

3.  For å sikre en ensartet anvendelse av nr. 1 og 2 skal 
Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta 
gjennomføringstiltak med hensyn til

a) hvilke kjøps- og salgspriser, eller priser fra utpekte 
markedspleiere, og hvilken ordredybde ved slike priser, 
som skal offentliggjøres,

b) hvilken ordrestørrelse eller -type som det i henhold til 
nr. 2 kan gis unntak fra kravet om offentliggjøring av 
opplysninger før handelen for,

c) hvilken markedsmodell som det i henhold til nr. 2 kan 
gis unntak fra kravet om offentliggjøring av opplysninger 
før handelen for, og særlig anvendelsen av kravet om 
handelsmetoder som anvendes av regulerte markeder som 
i henhold til sine regler gjennomfører transaksjoner med 
henvisning til priser fastsatt utenfor det regulerte markedet 
eller gjennom periodiske auksjoner.

Artikkel 45

Innsynskrav for regulerte markeder etter handelen

1.  Medlemsstatene skal minst kreve at regulerte markeder 
offentliggjør pris, omfang og tidspunkt for transaksjoner 
gjennomført med aksjer som er opptatt til notering. 
Medlemsstatene skal kreve at nærmere opplysninger om 
alle slike transaksjoner skal offentliggjøres på rimelige 
forretningsmessige vilkår og så nær sanntid som mulig.

Regulerte markeder kan på rimelige forretningsmessige vilkår 
og uten forskjellsbehandling gi tilgang til de ordningene de 
benytter for å offentliggjøre opplysninger omhandlet i første 
ledd, til investeringsforetak som i henhold til artikkel 28 er 
forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om sine transaksjoner 
med aksjer.

2.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndighet 
kan tillate at regulerte markeder utsetter offentliggjøringen av 
opplysninger om transaksjoner på grunnlag av type eller 
størrelse. Særlig kan vedkommende myndigheter tillate 
utsatt offentliggjøring i forbindelse med transaksjoner som 
er store sammenlignet med normal markedsstørrelse for den 
aktuelle aksjen eller aksjeklassen. Medlemsstatene skal kreve 
at regulerte markeder innhenter vedkommende myndighets 
forhåndsgodkjenning av foreslåtte bestemmelser om utsettelse 
av offentliggjøring av handler, samt at disse bestemmelsene 
tydelig meddeles markedsdeltakere og investorer.

3.  For å sikre at finansmarkedene virker på en effektiv og 
ordnet måte, og for å sikre ensartet anvendelse av nr. 1 og 2, 
skal Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 
vedta gjennomføringstiltak med hensyn til

a) virkeområdet for og innholdet i opplysningene som skal 
offentliggjøres,

b) vilkårene for at regulerte markeder kan utsette å 
offentliggjøre opplysninger om handler, samt kriterier 
som skal anvendes når det på grunnlag av transaksjonenes 
størrelse eller den berørte aksjetypen skal avgjøres hvilke 
transaksjoner det kan tillates å utsette offentliggjøringen 
av.

Artikkel 46

Bestemmelser om systemer med en sentral motpart, 
oppgjørs- og avregningssystemer

1.  Medlemsstatene skal ikke hindre regulerte markeder 
i å inngå egnede avtaler med en sentral motpart eller en 
oppgjørssentral og et avregningssystem i en annen medlemsstat 
med sikte på oppgjør og/eller avregning av noen eller alle 
handler som er gjennomført av markedsdeltakere i deres 
systemer.

2.  Vedkommende myndighet for et regulert marked kan ikke 
motsette seg anvendelse av en sentral motpart, oppgjørssentraler 
og/eller avregningssystemer i en annen medlemsstat, unntatt i 
tilfeller der dette har vist seg nødvendig for at nevnte regulerte 
marked fortsatt skal virke på en ordnet måte, og idet det 
tas hensyn til vilkårene for avregningssystemer fastsatt i 
artikkel 34 nr. 2.

For å unngå unødig dobbeltkontroll skal vedkommende 
myndighet ta hensyn til den overvåkingen av/det tilsynet 
med oppgjørs- og avregningssystemer som allerede foretas av 
nasjonale sentralbanker i egenskap av tilsynsmyndigheter for 
oppgjørs- og avregningssystemer, eller av andre vedkommende 
tilsynsmyndigheter for slike systemer.

Artikkel 47

Liste over regulerte markeder

Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over de regulerte 
markedene som den er hjemstat for, og skal oversende listen til 
de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen. Enhver endring 
i listen skal oversendes på samme måte. Kommisjonen skal 
offentliggjøre en liste over alle regulerte markeder i Den 
europeiske unions tidende og ajourføre den minst en gang i 
året. Kommisjonen skal også offentliggjøre og ajourføre listen 
på sin hjemmeside hver gang medlemsstatene underretter om 
endringer i sine lister.
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AVDELING IV

VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

KAPITTEL I

UtPekinG, mYnDiGHet oG klaGeBeHanDlinG

Artikkel 48

Utpeking av vedkommende myndigheter

1.  Hver medlemsstat skal utpeke de vedkommende 
myndigheter som skal utføre hver av de oppgavene som er 
fastsatt i de ulike bestemmelsene i dette direktiv. Medlemsstatene 
skal underrette Kommisjonen og vedkommende myndigheter i 
andre medlemsstater om identiteten til den vedkommende 
myndigheten som har ansvar for å utføre hver enkelt oppgave, 
og om eventuell oppgavefordeling.

2.  Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1 skal være 
offentlige myndigheter, uten at det berører muligheten til å 
delegere oppgaver til andre organer dersom den muligheten 
er uttrykkelig fastsatt i artikkel 5 nr. 5, artikkel 16 nr. 3, 
artikkel 17 nr. 2 og artikkel 23 nr. 4.

En eventuell delegering av oppgaver til andre organer enn 
myndighetene nevnt i nr. 1, kan ikke omfatte utøvelse av 
offentlig myndighet eller skjønnsmyndighet. Medlemsstatene 
skal kreve at vedkommende myndigheter før delegeringen 
treffer alle rimelige tiltak for å sikre at det organet oppgavene 
skal delegeres til, har kapasitet og midler til å utføre alle 
oppgavene, samt at delegeringen skjer bare dersom det er 
fastsatt en klart definert og dokumentert ramme for utførelsen 
av eventuelle delegerte oppgaver, der det angis hvilke 
oppgaver som skal utføres, og på hvilke vilkår det skal 
skje. Disse vilkårene skal omfatte en klausul som pålegger 
vedkommende organ å handle og å være organisert på en 
slik måte at interessekonflikter unngås og opplysninger som 
mottas i forbindelse med utførelsen av de delegerte oppgavene, 
ikke brukes urettmessig eller til å hindre konkurranse. I 
alle tilfeller skal det endelige ansvaret for kontrollen med 
overholdelsen av dette direktiv og dets gjennomføringstiltak 
påhvile vedkommende myndighet eller myndigheter som er 
utpekt i samsvar med nr. 1.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og vedkommende 
myndigheter i andre medlemsstater om eventuelle ordninger 
som innføres med hensyn til delegering av oppgaver, herunder 
de nøyaktige vilkårene for delegeringen.

3.  Kommisjonen skal minst én gang i året offentliggjøre 
i Den europeiske unions tidende en liste over vedkommende 
myndigheter som er nevnt i nr. 1 og 2, og fortløpende ajourføre 
listen på sin hjemmeside.

Artikkel 49

Samarbeid mellom myndigheter i samme medlemsstat

Dersom en medlemsstat utpeker mer enn én vedkommende 
myndighet til å håndheve bestemmelsene i dette direktiv, 
skal deres respektive roller være klart definert og de skal 
samarbeide nært.

Hver medlemsstat skal kreve at et slikt samarbeid også finner 
sted mellom vedkommende myndigheter i henhold til dette 
direktiv og vedkommende myndigheter i den medlemsstaten 
som har ansvar for tilsyn med kredittinstitusjoner og andre 
finansinstitusjoner, pensjonsfond, UCITS-fond, forsikrings- og 
gjenforsikringsformidlere og forsikringsforetak.

Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter 
utveksler alle opplysninger som er vesentlige eller relevante 
for at de skal kunne utøve sine funksjoner og utføre sine 
oppgaver.

Artikkel 50

Vedkommende myndigheters myndighet

1.  For å kunne utføre sine oppgaver skal 
vedkommende myndigheter gis all nødvendig tilsyns- og 
undersøkelsesmyndighet. Innenfor grensene som er fastsatt i 
deres nasjonale lovgivning, skal de utøve en slik myndighet

a) direkte, eller

b) i samarbeid med andre myndigheter, eller

c) på eget ansvar ved delegering til organer som har fått tildelt 
oppgaver i henhold til artikkel 48 nr. 2, eller

d) etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter.

2.  Den myndighet som er nevnt i nr. 1, skal utøves i samsvar 
med nasjonal lovgivning og minst omfatte retten til å

a) få tilgang til ethvert dokument i enhver form og motta en 
kopi av det,

b) kreve opplysninger fra enhver person, og om nødvendig 
innkalle og avhøre en person, for å innhente opplysninger,

c) foreta kontroller på stedet,

d) kreve opplysninger om eksisterende telefonsamtaler og 
datatrafikk,

e) kreve opphør av enhver praksis som strider mot 
bestemmelsene som er vedtatt for å gjennomføre dette 
direktiv,

f) anmode om frysing og/eller beslaglegging av eiendeler,
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g) anmode om at det nedlegges et midlertidig forbud mot 
yrkesvirksomhet.

h) kreve at godkjente investeringsforetak og regulerte 
markeders revisorer framlegger opplysninger,

i) treffe enhver type tiltak for å sikre at investeringsforetak og 
regulerte markeder fortsetter å oppfylle lovfestede krav,

j) kreve utsettelse av handel med et finansielt instrument,

k) kreve at et finansielt instrument fjernes fra handelen, 
enten på et regulert marked eller gjennom andre 
handelssystemer,

l) henvise saker til straffeforfølgning,

m) tillate revisorer eller sakkyndige å foreta kontroller eller 
undersøkelser.

Artikkel 51

Administrative sanksjoner

1.  Uten at det berører framgangsmåtene for tilbakekalling 
av tillatelse eller medlemsstatenes rett til å iverksette 
strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene i samsvar 
med nasjonal lovgivning sikre at det kan treffes egnede 
forvaltningsmessige tiltak eller iverksettes administrative 
sanksjoner mot ansvarlige personer når bestemmelser som er 
vedtatt for å gjennomføre dette direktiv, ikke er blitt overholdt. 
Medlemsstatene skal påse at disse tiltakene er virkningsfulle, 
står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende.

2.  Medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner som skal 
iverksettes ved manglende samarbeid, ved en undersøkelse i 
henhold til artikkel 50.

3.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndighet 
kan offentliggjøre alle tiltak og sanksjoner som vil bli anvendt 
ved overtredelse av bestemmelsene som er vedtatt for å 
gjennomføre dette direktiv, med mindre slik offentliggjøring 
kan skape alvorlig uro på finansmarkedene, eller påføre de 
berørte partene uforholdsmessig stor skade.

Artikkel 52

Klageadgang

1.  Medlemsstatene skal påse at alle beslutninger som treffes 
i henhold til lover og forskrifter vedtatt i samsvar med dette 
direktiv, er behørig begrunnet og kan prøves for domstolene. 
Retten til domstolsbehandling får også anvendelse dersom det 
ikke er tatt en beslutning innen seks måneder etter innlevering 
av en søknad om tillatelse som inneholder alle opplysninger 
som kreves.

2.  Medlemsstatene skal fastsette at ett eller flere av følgende 
organer, som fastsatt i nasjonal lovgivning, i forbrukernes 
interesse og i samsvar med nasjonal lovgivning kan bringe 
saken inn for en domstol eller et vedkommende administrativt 
organ for å sikre at nasjonale gjennomføringsbestemmelser for 
dette direktiv anvendes:

a) offentlige organer eller deres representanter,

b) forbrukerorganisasjoner som har en berettiget interesse i å 
beskytte forbrukerne,

c) yrkesorganisasjoner som har en berettiget interesse i å 
beskytte sine medlemmer.

Artikkel 53

Utenrettslig ordning for investorklager

1.  Medlemsstatene skal oppmuntre til innføring av effektive 
og egnede klage- og erstatningsordninger for utenrettslig 
løsning av forbrukertvister om investeringstjenester og 
tilleggstjenester som ytes av investeringsforetak, eventuelt ved 
bruk av eksisterende organer.

2.  Medlemsstatene skal sikre at lover eller forskrifter ikke 
hindrer disse organene i å samarbeide effektivt for å løse 
tverrnasjonale tvister.

Artikkel 54

Taushetsplikt

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter, 
alle personer som arbeider eller har arbeidet for vedkommende 
myndigheter eller organer som tildeles oppgaver i henhold 
til artikkel 48 nr. 2, samt revisorer og sakkyndige som 
handler på vegne av vedkommende myndigheter, er underlagt 
taushetsplikt. Ingen fortrolige opplysninger som de får i embets 
medfør, kan gis videre til noen annen person eller myndighet, 
unntatt i en summarisk eller sammenfattet form, slik at de 
enkelte investeringsforetakene, markedsoperatørene, regulerte 
markedene eller andre personer ikke kan identifiseres, med 
forbehold for saker som omfattes av strafferetten eller av andre 
bestemmelser i dette direktiv.

2.  Når et investeringsforetak, en markedsoperatør 
eller et regulert marked er erklært konkurs eller er under 
tvangsavvikling, kan fortrolige opplysninger som ikke berører 
tredjemann, gis videre i forbindelse med behandlingen av et 
sivil- eller handelsrettslig søksmål dersom det er nødvendig for 
å gjennomføre saken.
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3.  Med forbehold for saker som omfattes av strafferetten, 
kan vedkommende myndigheter, organer eller fysiske eller 
juridiske personer, unntatt vedkommende myndigheter, som 
mottar fortrolige opplysninger i henhold til dette direktiv, når 
det gjelder vedkommende myndigheter bruke opplysningene 
bare når de utfører sine oppgaver og utøver sine funksjoner, 
innenfor dette direktivs virkeområde, eller, når det gjelder andre 
myndigheter, organer eller fysiske eller juridiske personer, 
for det formål disse opplysningene ble gitt dem og/eller i 
forbindelse med forvaltningssaker eller rettergang i tilknytning 
til disse oppgavene og funksjonene. Når vedkommende 
myndighet eller en annen myndighet, det organet eller den 
personen som har oversendt opplysningene, samtykker i det, 
kan myndigheten som mottar opplysningene, likevel bruke 
dem for andre formål.

4.  Alle fortrolige opplysninger som mottas, utveksles eller 
overføres i henhold til dette direktiv, skal være underlagt de 
vilkårene for taushetsplikt som er fastsatt i denne artikkel. 
Denne artikkel skal likevel ikke hindre vedkommende 
myndigheter i å utveksle opplysninger eller overføre 
fortrolige opplysninger i samsvar med dette direktiv og med 
andre direktiver som får anvendelse på investeringsforetak, 
kredittinstitusjoner, pensjonsfond, UCITS-fond, forsikrings- 
og gjenforsikringsformidlere, forsikringsforetak, regulerte 
markeder eller markedsoperatører, eller på annen måte med 
samtykke fra vedkommende myndighet eller en annen myndighet 
eller et annet organ som oversendte opplysningene.

5.  Denne artikkel skal ikke hindre vedkommende 
myndigheter i å utveksle eller overføre, i samsvar med nasjonal 
lovgivning, fortrolige opplysninger som ikke er mottatt fra en 
vedkommende myndighet i en annen medlemsstat.

Artikkel 55

Forhold til revisorer

1.  Medlemsstatene skal minst fastsette at enhver person 
som er godkjent i henhold til åttende rådsdirektiv 84/253/
EØF av 10. april 1984 om godkjenning av personer med 
ansvar for lovfestet revisjon av regnskaper(1), og som i et 
investeringsforetak utfører oppgaven nevnt i artikkel 51 i fjerde 
rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 om årsregnskapene 
for visse selskapsformer(2), artikkel 37 i direktiv 83/349/
EØF eller artikkel 31 i direktiv 85/611/EØF, eller enhver 
annen lovbestemt oppgave, skal ha plikt til straks å underrette 
vedkommende myndigheter om ethvert forhold eller vedtak 
med hensyn til foretaket som denne personen har fått kjennskap 
til i forbindelse med utførelsen av sin oppgave, og som kan

a) innebære en vesentlig overtredelse av de lover og 
forskrifter som fastlegger vilkårene for godkjenning, eller 
som særskilt omhandler investeringsforetaks virksomhet,

(1) EFT L 126 av 12.5.1984, s. 20. 
(2)  EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/51/EF (EUT L 178 av 17.7.2003, s. 16).

b) påvirke investeringsforetakets fortsatte virksomhet,

c) medføre at regnskapene ikke godkjennes, eller at det tas 
forbehold.

Nevnte person skal også ha plikt til å melde fra om eventuelle 
forhold og vedtak som vedkommende får kjennskap til i 
forbindelse med utførelsen av oppgaven nevnt i første ledd, i et 
foretak som har nære forbindelser til investeringsforetaket der 
vedkommende utfører oppgaven.

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.

KAPITTEL II

samarBeiD mellom veDkommenDe 
mYnDiGHeter i forskJelliGe meDlemsstater

Artikkel 56

Plikt til å samarbeide

1.  Vedkommende myndigheter i forskjellige medlemsstater 
skal samarbeide når det er nødvendig for at de skal kunne 
utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv, og i denne 
forbindelse utøve den myndighet de har i henhold til dette 
direktiv eller nasjonal lovgivning.

Vedkommende myndigheter skal bistå vedkommende 
myndigheter i andre medlemsstater. De skal særlig utveksle 
opplysninger og samarbeide om undersøkelser eller tilsyn.

For å lette og framskynde samarbeidet, og særlig utvekslingen 
av opplysninger, skal medlemsstatene utpeke en enkelt 
vedkommende myndighet som kontaktpunkt for dette direktivs 
formål. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
øvrige medlemsstatene om navnet på myndighetene som er 
utpekt til å motta anmodninger om utveksling av opplysninger 
eller samarbeid i henhold til dette nummer.

2.  Når virksomheten til et regulert marked som har 
innført ordninger i en vertsstat, idet det tas hensyn til 
situasjonen for verdipapirmarkedene i vertsstaten, er blitt av 
vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes virkemåte og 
investorvernet i vertsstaten, skal vedkommende myndigheter 
i det regulerte markedets hjem- og vertsstat innføre passende 
samarbeidsordninger.
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3.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige administrative 
og organisatoriske tiltak for å lette bistanden omhandlet i 
nr. 1.

Vedkommende myndigheter kan utøve sin myndighet for å 
fremme samarbeid, også i tilfeller der atferden som undersøkes 
ikke utgjør en overtredelse av gjeldende bestemmelser i den 
berørte medlemsstaten.

4.  Når en vedkommende myndighet har god grunn til å 
mistenke at handlinger som er i strid med bestemmelser i dette 
direktiv, utføres eller er blitt utført på en annen medlemsstats 
territorium av foretak som ikke er underlagt dens tilsyn, 
skal den underrette vedkommende myndighet i den andre 
medlemsstaten om dette på en mest mulig nøyaktig måte. 
Sistnevnte myndighet skal treffe egnede tiltak. Den skal 
underrette vedkommende myndighet som har gitt meldingen, 
om resultatet, og i den grad det er mulig også om viktige 
forhold i sakens videre utvikling. Dette nummer skal ikke 
berøre myndigheten til vedkommende myndighet som har 
oversendt opplysningene.

5.  For å sikre ensartet anvendelse av nr. 2 kan 
Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta 
gjennomføringstiltak for fastsettelse av kriteriene for at 
virksomheten til et regulert marked i en vertsstat skal anses 
å være av vesentlig betydning for verdipapirmarkedenes 
virkemåte og for investorvernet i denne vertsstaten.

Artikkel 57

Samarbeid om tilsyn, kontroll på stedet eller 
undersøkelser

En vedkommende myndighet i en medlemsstat kan anmode 
vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om å 
samarbeide om tilsyn, en kontroll på stedet eller en undersøkelse. 
Når det gjelder investeringsforetak som er fjernmedlemmer 
av et regulert marked, kan vedkommende myndighet for 
det regulerte markedet velge å henvende seg direkte til 
dem, og skal i så fall underrette vedkommende myndighet i 
fjernmedlemmets hjemstat om dette.

Dersom en vedkommende myndighet får en anmodning om 
en kontroll på stedet eller en undersøkelse, skal den innenfor 
rammen av sin myndighet

a) selv foreta kontrollen eller undersøkelsen, eller

b) tillate den anmodende myndigheten å foreta kontrollen 
eller undersøkelsen, eller

c) tillate revisorer eller sakkyndige å foreta kontrollen eller 
undersøkelsen.

Artikkel 58

Utveksling av opplysninger

1.  Vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som 
er utpekt som kontaktpunkter for dette direktivs formål i 
samsvar med artikkel 56 nr. 1, skal umiddelbart gi hverandre 
de opplysningene som er nødvendige for utførelsen av de 
oppgavene som påligger vedkommende myndigheter som 
er utpekt i henhold til artikkel 48 nr. 1, i samsvar med 
bestemmelsene som er vedtatt i henhold til dette direktiv.

Vedkommende myndigheter som utveksler opplysninger med 
andre vedkommende myndigheter i henhold til dette direktiv, 
kan, når de oversender opplysningene, angi at de ikke skal gis 
videre uten deres uttrykkelige samtykke, og opplysningene 
skal i så fall utveksles bare for de formål disse myndighetene 
har gitt samtykke til.

2.  Vedkommende myndigheter som er utpekt som 
kontaktpunkt, kan gi videre opplysninger mottatt i henhold til 
nr. 1 og artikkel 55 og 63 til myndighetene nevnt i artikkel 49. 
De skal ikke gi opplysningene videre til andre organer eller 
fysiske eller juridiske personer uten uttrykkelig samtykke fra 
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, og 
bare for det formål disse myndighetene gav sitt samtykke til, 
unntatt i behørig begrunnede tilfeller. I sistnevnte tilfelle skal 
kontaktpunktet umiddelbart underrette det kontaktpunktet som 
sendte opplysningene.

3.  Myndighetene omhandlet i artikkel 49 samt andre organer 
eller fysiske og juridiske personer som mottar fortrolige 
opplysninger i henhold til nr. 1 i denne artikkel, eller artikkel 55 
og 63, kan bruke dem bare i embets medfør, særlig

a) for å kontrollere om vilkårene for adgang til å starte 
virksomhet som investeringsforetak er oppfylt, og for 
å lette tilsynet på individuelt eller konsolidert grunnlag 
med utøvelse av slik virksomhet, særlig når det gjelder 
kapitaldekningskrav i henhold til direktiv 93/6/EØF, 
forvaltnings- og regnskapspraksis og internkontroll,

b) for å overvåke at omsetningsstedene virker på en 
tilfredsstillende måte,

c) for å ilegge sanksjoner,

d) i forbindelse med en forvaltningsklage på et vedtak gjort 
av vedkommende myndighet,

e) i forbindelse med domstolsbehandling i samsvar med 
artikkel 52,

f) i forbindelse med den utenrettslige ordningen for 
investorklager omhandlet i artikkel 53.

4.  Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 
vedta gjennomføringstiltak for framgangsmåtene for utveksling 
av opplysninger mellom vedkommende myndigheter.
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5.  Artikkel 54, 58 og 63 skal ikke være til hinder for at 
en vedkommende myndighet gir videre til sentralbanker, 
Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske 
sentralbank i deres egenskap av monetære myndigheter, og 
eventuelt til andre offentlige myndigheter med ansvar for å 
føre tilsyn med betalings- og avregningssystemer, fortrolige 
opplysninger til bruk ved utførelsen av deres oppgaver; det er 
heller ikke noe til hinder for at slike myndigheter eller organer 
gir videre til vedkommende myndigheter de opplysningene 
de måtte trenge for å utføre sine oppgaver i henhold til dette 
direktiv.

Artikkel 59

Nektet samarbeid

En vedkommende myndighet kan avslå en anmodning om 
samarbeid om å foreta en undersøkelse, kontroll på stedet 
eller tilsyn som omhandlet i artikkel 57, eller å utveksle 
opplysninger som omhandlet i artikkel 58, bare dersom

a) undersøkelsen, kontrollen på stedet, tilsynet eller 
utvekslingen av opplysninger kan være til skade for 
suverenitet, sikkerhet eller offentlig orden i den 
medlemsstaten som anmodes om samarbeid,

b) det hos myndighetene i den medlemsstaten som anmodes 
om samarbeid, allerede er innledet rettergang for de samme 
forholdene og mot de samme personene, eller

c) disse personene allerede har fått en endelig dom for de 
samme forholdene i den medlemsstaten som anmodes om 
samarbeid.

Ved slikt avslag skal vedkommende myndighet underrette 
vedkommende anmodende myndighet om dette og gi så 
detaljerte opplysninger som mulig.

Artikkel 60

Samråd mellom myndighetene før tillatelse gis

1.  Vedkommende myndigheter i den andre berørte 
medlemsstaten skal rådspørres før det gis tillatelse til et 
investeringsforetak som er

a) et datterforetak av et investeringsforetak eller av en 
kredittinstitusjon med tillatelse i en annen medlemsstat, 
eller

b) et datterforetak av morforetaket til et investeringsforetak 
eller til en kredittinstitusjon med tillatelse i en annen 
medlemsstat, eller

c) kontrollert av de samme fysiske eller juridiske personene 
som kontrollerer et investeringsforetak med tillatelse i en 
annen medlemsstat.

2.  Vedkommende myndighet i den medlemsstaten som har 
ansvar for tilsyn med kredittinstitusjoner eller forsikringsforetak, 
skal rådspørres før det gis tillatelse til et investeringsforetak 
som er

a) et datterforetak av en kredittinstitusjon eller av et 
forsikringsforetak med tillatelse i Fellesskapet,

b) et datterforetak av morforetaket til en kredittinstitusjon 
eller til et forsikringsforetak med tillatelse i Fellesskapet,

c) kontrollert av samme fysiske eller juridiske person som 
kontrollerer en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak 
med tillatelse i Fellesskapet.

3.  De berørte vedkommende myndighetene nevnt i nr. 1 
og 2 skal særlig rådføre seg med hverandre når de vurderer 
aksjeeiernes eller medlemmenes egnethet samt vandelen og 
erfaringen til personer som deltar i ledelsen av et annet 
foretak i samme konsern. De skal utveksle alle opplysninger 
om aksjeeieres eller medlemmers egnethet samt vandelen 
og erfaringen til personer i ledelsen, som er relevante for 
de andre berørte vedkommende myndighetene med hensyn 
til å gi tillatelse og løpende vurdere at vilkårene for å utøve 
virksomhet overholdes.

Artikkel 61

Vertsstaters myndighet

1.  Vertsstatene kan for statistikkformål kreve at alle 
investeringsforetak som har filialer på deres territorium, 
oversender periodiske rapporter om disse filialenes 
virksomhet.

2.  Når de utfører sine oppgaver i henhold til dette direktiv, 
kan vertsstatene kreve at filialer av investeringsforetak gir 
de opplysningene som er nødvendige for kontroll med at de 
overholder de standardene i vertsstaten som gjelder for dem i 
tilfellene som omhandles i artikkel 32 nr. 7. Disse kravene kan 
ikke være strengere enn dem denne medlemsstaten pålegger 
etablerte foretak for å kunne kontrollere at de overholder de 
samme standardene.

Artikkel 62

Beskyttelsestiltak som skal treffes av vertsstater

1.  Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten har klare 
og påviselige grunner til å tro at et investeringsforetak 
som utøver virksomhet på dens territorium i henhold til 
adgangen til å yte tjenester, ikke oppfyller sine forpliktelser i 
henhold til bestemmelser vedtatt etter dette direktiv, eller at et 
investeringsforetak som har en filial på dens territorium, ikke 
oppfyller sine forpliktelser i henhold til bestemmelser vedtatt 
etter dette direktiv som ikke tillegger vedkommende myndighet 
i vertsstaten myndighet, skal den underrette vedkommende 
myndighet i hjemstaten om dette.
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Dersom investeringsforetaket, til tross for tiltak truffet av 
vedkommende myndighet i hjemstaten, eller fordi tiltakene 
viser seg å være utilstrekkelige, fortsetter å opptre på en 
måte som klart skader interessene til investorer i vertsstaten 
eller markedenes ordnede virkemåte, skal vedkommende 
myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende 
myndighet i hjemstaten, treffe alle nødvendige tiltak for å 
verne investorene og markedenes ordnede virkemåte. Dette 
skal omfatte muligheten til å hindre et investeringsforetak i å 
innlede nye transaksjoner på dens territorium. Kommisjonen 
skal omgående underrettes om slike tiltak.

2.  Dersom vedkommende myndigheter i en vertsstat fastslår 
at et investeringsforetak som har en filial på dens territorium, 
ikke overholder lovene og forskriftene som vertsstaten har 
vedtatt i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, og som 
gir vertsstatens vedkommende myndigheter myndighet, skal 
de kreve at det berørte investeringsforetaket bringer det 
lovstridige forholdet til opphør.

Dersom det berørte investeringsforetaket ikke treffer de 
nødvendige tiltakene, skal vedkommende myndigheter i 
vertsstaten treffe alle egnede tiltak for å sikre at det berørte 
investeringsforetaket bringer det lovstridige forholdet til opphør. 
Tiltakenes art skal meddeles vedkommende myndigheter i 
hjemstaten.

Dersom investeringsforetaket, til tross for tiltak truffet av 
vertsstaten, fortsetter å overtre lovene og forskriftene nevnt 
i første ledd som gjelder i vertsstaten, kan sistnevnte, etter å 
ha underrettet vedkommende myndigheter i hjemstaten, treffe 
egnede tiltak for å hindre eller straffe nye uregelmessigheter, 
og om nødvendig hindre at investeringsforetaket innleder 
nye transaksjoner på dens territorium. Kommisjonen skal 
omgående underrettes om slike tiltak.

3.  Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten for et 
regulert marked eller et MTF har klare og påviselige grunner 
til å tro at dette regulerte markedet eller MTF-et ikke oppfyller 
sine forpliktelser i henhold til bestemmelser vedtatt etter dette 
direktiv, skal den meddele dette til vedkommende myndighet i 
hjemstaten til det regulerte markedet eller MTF-et.

Dersom nevnte regulerte marked eller MTF, til tross for tiltak 
truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, eller fordi 
tiltakene viser seg å være utilstrekkelige, fortsetter å opptre på 
en måte som klart skader interessene til investorer i vertsstaten 
eller markedenes ordnede virkemåte, skal vedkommende 
myndighet i vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende 
myndighet i hjemstaten, treffe alle nødvendige tiltak for å verne 
investorene og markedenes ordnede virkemåte. Dette skal 
omfatte mulighet til å hindre at nevnte regulerte marked eller 

MTF stiller sine ordninger til rådighet for fjernmedlemmer eller 
deltakere etablert i vertsstaten. Kommisjonen skal omgående 
underrettes om slike tiltak.

4.  Ethvert tiltak som treffes i henhold til nr 1, 2 eller 3, 
og som innebærer sanksjoner eller begrensninger i et 
investeringsforetaks eller et regulert markeds virksomhet, 
skal være behørig begrunnet og meddeles det berørte 
investeringsforetaket eller regulerte markedet.

KAPITTEL III

samarBeiD meD treDJestater

Artikkel 63

Utveksling av opplysninger med tredjestater

1.  Medlemsstatene kan inngå samarbeidsavtaler om 
utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter 
i tredjestater bare dersom opplysningene som gis videre, 
omfattes av garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem 
som er nevnt i artikkel 54. Slik utveksling av opplysninger 
skal være til bruk for nevnte vedkommende myndigheter under 
utførelsen av deres oppgaver.

Medlemsstatene kan overføre personopplysninger til en 
tredjestat i samsvar med kapittel IV i direktiv 95/46/EF.

Medlemsstatene kan også inngå samarbeidsavtaler om 
utveksling av opplysninger med tredjestaters myndigheter, 
organer og fysiske eller juridiske personer som har ansvar for

i) tilsyn med kredittinstitusjoner, andre finansinstitusjoner, 
forsikringsforetak og finansmarkeder,

ii) avvikling og konkursbehandling av investeringsforetak og 
lignende framgangsmåter,

iii) lovfestet revisjon av regnskapene til investeringsforetak 
og andre finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner og 
forsikringsforetak i forbindelse med utførelsen av sine 
tilsynsoppgaver, eller som forvalter erstatningsordninger i 
forbindelse med utførelsen av sine oppgaver,

iv) tilsyn med organer som deltar i avvikling og 
konkursbehandling av investeringsforetak og lignende 
framgangsmåter,

v) tilsyn med personer med ansvar for å foreta lovfestet 
revisjon av forsikringsforetaks, kredittinstitusjoners, 
investeringsforetaks og andre finansinstitusjoners 
regnskaper,

bare dersom opplysningene som gis videre, omfattes av 
garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er 
nevnt i artikkel 54. Slik utveksling av opplysninger skal være 
til bruk for nevnte vedkommende myndigheter, organer og 
fysiske eller juridiske personer i utførelsen av deres oppgaver.
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2. 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 de formålene nevnte myndigheter har gitt samtykke 
til. Den samme bestemmelsen gjelder opplysninger gitt av 
vedkommende myndigheter i tredjestater.

AVDELING V

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 64

Komitéframgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske 
verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/
EF(1) (heretter kalt «komiteen»).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 
i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det 
tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8, 
forutsatt at gjennomføringstiltakene som vedtas etter denne 
framgangsmåten, ikke endrer de grunnleggende bestemmelsene 
i dette direktiv.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3.  Med forbehold for de gjennomføringstiltakene som 
allerede er vedtatt, skal anvendelsen av dette direktivs 
bestemmelser om vedtakelse av tekniske regler og beslutninger 
etter framgangsmåten i nr. 2, opphøre fire år etter at dette 
direktiv er trådt i kraft. Etter forslag fra Kommisjonen kan 
Europaparlamentet og Rådet fornye de berørte bestemmelsene 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, og for 
dette formål skal de gjennomgå dem før utløpet av tidsrommet 
nevnt ovenfor.

Artikkel 65

Rapporter og revisjon

1.  Innen …(2*) skal Kommisjonen på grunnlag av offentlig 
høring og i lys av drøftinger med vedkommende myndigheter 
rapportere til Europaparlamentet og Rådet om en mulig 
utvidelse av virkeområdet for dette direktivs bestemmelser om 
innsynskrav før og etter handelen til å omfatte transaksjoner 
med andre typer finansielle instrumenter enn aksjer.

2.  Innen …(**) skal Kommisjonen framlegge en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av artikkel 27.

(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.
(*) 2 år etter at dette direktiv trer i kraft.
(**) 3 år etter at dette direktiv trer i kraft.

3.  Innen …(4) skal Kommisjonen på grunnlag av offentlige 
høringer og i lys av drøftinger med vedkommende myndigheter 
rapportere til Europaparlamentet og Rådet om

a) det fortsatt er hensiktsmessig å beholde unntaket i artikkel 2 
nr. 1 bokstav k) for foretak som har som hovedvirksomhet 
å handle for egen regning med råvarederivater,

b) innhold i og utforming av rimelige krav til tillatelsen til 
og tilsynet med slike foretak som investeringsforetak i 
henhold til dette direktiv,

c) hensiktsmessigheten av regler for utpeking av tilknyttede 
agenter til å yte investeringstjenester og/eller utøve 
investeringsvirksomhet, særlig med hensyn til tilsynet med 
dem,

d) det fortsatt er hensiktsmessig å beholde unntaket i artikkel 2 
nr. 1 bokstav i).

4.  Innen …(***) skal Kommisjonen framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en tilstandsrapport om fjerning 
av eventuelle hindringer for konsolidering på europeisk 
plan av de opplysningene som omsetningssteder er pålagt å 
offentliggjøre.

5.  På grunnlag av rapportene nevnt i nr. 1-4, kan Kommisjonen 
framlegge forslag til endringer av dette direktiv.

6.  Innen …(****) skal Kommisjonen i lys av drøftinger 
med vedkommende myndigheter framlegge en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om hvorvidt det er hensiktsmessig 
å fortsette med de kravene om yrkesansvarsforsikring som 
formidlere er pålagt i henhold til fellesskapsretten.

Artikkel 66

Endring av direktiv 85/611/EØF

I artikkel 5 i direktiv 85/611/EØF skal nr. 4 lyde:

«4.  Artikkel 2 nr. 2, artikkel 12, 13 og 19 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(1) av  
21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter(*) 
får anvendelse på forvaltningsselskapers yting av tjenestene 
som er nevnt i nr. 3 i denne artikkel.
___________

(1) Publikasjonskontoret fyller ut henvisning til dette direktiv.
(*) EUT L.»

(***) 30 måneder etter at dette direktiv trer i kraft.
(****) 1 år etter at dette direktiv trer i kraft.
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Artikkel 67

Endring av direktiv 93/6/EØF

I direktiv 93/6/EØF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 2 nr. 2 skal lyde:

«2. investeringsforetak: alle foretak som svarer til 
definisjonen i artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/39/EF(1) av 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter(*), og som er 
underlagt kravene pålagt ved nevnte direktiv, unntatt:

 a) kredittinstitusjoner,

 b) lokale foretak som definert i nr. 20, og

c) foretak som bare har tillatelse til å yte 
investeringsrådgivning og/eller motta og formidle 
ordrer fra investorer, i begge tilfeller uten å forvalte 
penger eller verdipapirer som tilhører deres kunder, 
og som av den grunn ikke på noe tidspunkt kan 
sette seg i gjeld til kundene.

______________

(1) Publikasjonskontoret fyller ut henvisning til dette direktiv.
(*) EUT L.»

2) Artikkel 3 nr. 4 skal lyde:

 «4.  Foretakene omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) 
skal ha en startkapital på 50 000 euro dersom de nyter godt 
av etableringsadgangen og/eller adgangen til å yte tjenester 
i henhold til artikkel 31 eller 32 i direktiv 2004/39/EF.»

3) I artikkel 3 skal nytt nr. 4a og 4b lyde:

 «4a.  Inntil direktiv 93/6/EF er revidert skal foretakene 
nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) ha:

a) en startkapital på 50 000 euro, eller

b) yrkesansvarsforsikring som dekker hele Fellesskapet, 
eller en annen tilsvarende garanti mot erstatningsansvar 
som følge av yrkesmessig uaktsomhet, som utgjør 
minst 1 000 000 euro for hvert skadetilfelle, og 
et samlet beløp på 1 500 000 euro per år for alle 
skadetilfeller, eller

c) en kombinasjon av startkapital og yrkesansvarsforsikring 
på en måte som fører til et dekningsnivå som tilsvarer 
bokstav a) eller b).

 Beløpene nevnt i dette nummer skal regelmessig revideres 
av Kommisjonen for å ta hensyn til endringer i den 
europeiske konsumprisindeksen som offentliggjøres av 
Eurostat, i samsvar med og på samme tid som justeringene 
som gjøres i henhold til artikkel 4 nr. 7 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om 
forsikringsmegling(*).

 4b.  Dersom et investeringsforetak nevnt i artikkel 2 nr. 2 
bokstav c) også er registrert i henhold til direktiv 2002/92/
EF, må det oppfylle kravet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i nevnte 
direktiv og i tillegg ha:

a) en startkapital på 25 000 euro, eller

b) yrkesansvarsforsikring som dekker hele Fellesskapet, 
eller en annen tilsvarende garanti mot erstatningsansvar 
som følge av yrkesmessig uaktsomhet, som utgjør 
minst 500 000 euro for hvert skadetilfelle, og et samlet 
beløp på 750 000 euro per år for alle skadetilfeller, 
eller

c) en kombinasjon av startkapital og yrkesansvarsforsikring 
på en måte som fører til et dekningsnivå som tilsvarer 
bokstav a) eller b).

 ________________

(*)  EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3.»

Artikkel 68

Endring av direktiv 2000/12/EF

I vedlegg I til direktiv 2000/12/EF gjøres følgende endringer:

På slutten av vedlegg I tilføyes følgende setning:

 «Tjenestene og virksomheten som er omhandlet i 
avsnitt A og B i vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/39/EF(1) av … om markeder for 
finansielle instrumenter(*) i tilknytning til finansielle 
instrumenter omhandlet i nevnte direktivs vedlegg I 
avsnitt C, omfattes av gjensidig anerkjennelse i henhold til 
dette direktiv.

 ______________

(1) Publikasjonskontoret fyller ut henvisning til dette direktiv.
(*) EUT L.»

Artikkel 69

Oppheving av direktiv 93/22/EØF

Direktiv 93/22/EØF skal oppheves med virkning fra(*). 
Henvisninger til direktiv 93/22/EØF skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv. Henvisninger til begreper 
som er definert i direktiv 93/22/EØF, eller til artikler i det, 
skal forstås som henvisninger til tilsvarende begreper som er 
definert i dette direktiv, eller til artikler i det.

(*) 24 måneder etter at dette direktiv trer i kraft.
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Artikkel 70

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Medlemsstatene skal innen …(*) 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 71

Overgangsbestemmelser

1.  Investeringsforetak som før …(*) allerede har fått 
tillatelse i sin hjemstat til å yte investeringstjenester, skal 
anses for å ha slik tillatelse for dette direktivs formål dersom 
det i lovgivningen i denne medlemsstaten er fastsatt at de for 
å utøve slik virksomhet må oppfylle vilkår som tilsvarer dem 
som er fastsatt i artikkel 9-14.

2.  Et regulert marked eller en markedsoperatør som før …(*) 
allerede har fått tillatelse i sin hjemstat, skal anses for å ha slik 
tillatelse for dette direktivs formål dersom det i lovgivningen i 
denne medlemsstaten er fastsatt at det regulerte markedet eller 
markedsoperatøren (alt etter tilfellet) må oppfylle vilkår som 
tilsvarer dem som er fastsatt i avdeling III.

3.  Tilknyttede agenter som allerede er oppført i et 
offentlig register før …(*), skal anses for å være registrert 
for dette direktivs formål dersom det i lovgivningen i denne 
medlemsstaten er fastsatt at tilknyttede agenter må oppfylle 
vilkår som tilsvarer dem som er fastsatt i artikkel 23.

4.  Opplysninger som er oversendt før …(*), i henhold til 
artikkel 17, 18 eller 30 i direktiv 93/22/EØF, skal anses for å 
være oversendt i henhold til artikkel 31 og 32 i dette direktiv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*) 24 måneder etter at dette direktiv trer i kraft.

 
5.  Ethvert eksisterende system som omfattes av definisjonen 
av et MTF som drives av en markedsoperatør på et regulert 
marked, skal godkjennes som et MTF på anmodning fra 
markedsoperatøren på det regulerte markedet, forutsatt at det 
overholder regler som tilsvarer dem som er fastsatt i dette 
direktiv for godkjenning og drift av et MTF, og forutsatt at 
denne anmodningen framsettes innen 18 måneder etter datoen 
nevnt i artikkel 70.

6.  Investeringsforetak kan fortsette å anse eksisterende 
profesjonelle kunder som sådanne, forutsatt at 
investeringsforetaket har klassifisert kunden på grunnlag av en 
hensiktsmessig vurdering av kundens sakkunnskap, erfaring 
og kunnskaper, som gir en rimelig sikkerhet for at kunden i lys 
av den planlagte transaksjonens eller tjenestens art kan ta egne 
investeringsbeslutninger og forstå hvilken risiko det innebærer. 
Disse investeringsforetakene skal opplyse sine kunder om de 
vilkårene for klassifisering av kunder som er fastsatt i dette 
direktiv.

Artikkel 72

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 73

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 Formann Formann
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VEDLEGG I

LISTE OVER TJENESTER OG VIRKSOMHET OG FINANSIELLE INSTRUMENTER

Avsnitt A

Investeringstjenester og investeringsvirksomhet

1)  Mottak og formidling av ordrer i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter.

2)  Utførelse av ordrer på vegne av kunder.

3)  Handel for egen regning.

4)  Porteføljeforvaltning.

5)  Investeringsrådgivning.

6)  Fulltegningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle instrumenter på grunnlag av en 
fast forpliktelse.

7)  Plassering av finansielle instrumenter uten fast forpliktelse.

8)  Drift av multilaterale handelssystemer.

Avsnitt B

Tilleggstjenester

1)  Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter for kunders regning, herunder depotvirksomhet og lignende 
tjenester som likviditetsstyring/sikkerhetsstillelse.

2)  Yting av kreditt eller lån til en investor slik at vedkommende kan gjennomføre en transaksjon med ett eller flere 
finansielle instrumenter, når foretaket som yter kreditten eller lånet, deltar i transaksjonen.

3)  Rådgivning til foretak om kapitalstruktur og foretaksstrategi og tilknyttede spørsmål, rådgivning og tjenester i 
forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak.

4)  Valutatjenester, dersom disse har sammenheng med ytingen av investeringstjenester.

5)  Investerings- og finansanalyser eller andre typer allmenne anbefalinger i forbindelse med transaksjoner med 
finansielle instrumenter.

6)  Tjenester knyttet til fulltegningsgaranti.

7)  Investeringstjenester og investeringsvirksomhet samt tilleggstjenester av den type som omhandles i vedlegg I 
avsnitt A eller B knyttet til de underliggende derivatene omhandlet i avsnitt C – 5, 6, 7 og 10 – dersom disse er 
knyttet til yting av investeringstjenester eller tilleggstjenester.

Avsnitt C

Finansielle instrumenter

1)  Omsettelige verdipapirer.

2)  Pengemarkedsinstrumenter.

3)  Andeler i foretak for kollektiv investering.

4)  Opsjoner, børsomsatte terminkontrakter, bytteavtaler, framtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter som 
gjelder verdipapirer, valutaer, renter eller avkastning, eller andre derivater, finansindekser eller finansielle mål som 
kan gjøres opp fysisk eller kontant.

5)  Opsjoner, børsomsatte terminkontrakter, bytteavtaler, framtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter som 
gjelder råvarer og må gjøres opp kontant eller kan gjøres opp kontant dersom en av partene ønsker det (av en annen 
grunn enn mislighold eller en annen hendelse som fører til heving av kontrakten).
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6)  Opsjoner, børsomsatte terminkontrakter, bytteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder råvarer og kan 
gjøres opp fysisk, forutsatt at de omsettes på et regulert marked og/eller i et MTF.

7)  Opsjoner, børsomsatte terminkontrakter, bytteavtaler, terminkontrakter og alle andre derivatkontrakter som gjelder 
råvarer, som kan gjøres opp fysisk dersom ikke annet er nevnt i avsnitt C nr. 6 og som ikke har et kommersielt 
formål, som har egenskaper som andre finansielle derivater, idet det blant annet tas hensyn til om oppgjør og 
avregning skjer gjennom anerkjente oppgjørssentraler, eller om de omfattes av regelmessige marginkrav.

8)  Derivater for overføring av kredittrisiko.

9)  Finansielle differansekontrakter.

10)  Opsjoner, børsomsatte terminkontrakter, bytteavtaler, framtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter 
som gjelder klimavariasjoner, fraktrater, utslippstillatelser eller inflasjonstakten eller andre offisielle økonomiske 
statistikker, som må gjøres opp kontant eller kan gjøres opp kontant dersom en av partene ønsker det (av en annen 
grunn enn mislighold eller en annen hendelse som fører til heving av kontrakten), samt alle andre derivatkontrakter 
som gjelder eiendeler, rettigheter, forpliktelser, indekser og mål som ikke ellers er nevnt i dette avsnitt, som har 
egenskaper som andre finansielle derivater, idet det blant annet tas hensyn til om de omsettes på et regulert marked 
eller i et MTF, om oppgjør og avregning skjer gjennom anerkjente oppgjørssentraler, eller om de omfattes av 
regelmessige marginkrav.
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VEDLEGG II

PROFESJONELLE KUNDER FOR DETTE DIREKTIVS FORMÅL

En profesjonell kunde er en kunde som har tilstrekkelig erfaring, viten og sakkunnskap til å ta egne investeringsbeslutninger 
og foreta en egnet vurdering av hvilken risiko det innebærer. For å anses som en profesjonell kunde må kunden oppfylle 
følgende kriterier:

I.  Kundekategorier som anses som profesjonelle

 Følgende kategorier av kunder bør anses som profesjonelle i forbindelse med alle investeringstjenester og all 
investeringsvirksomhet samt finansielle instrumenter for dette direktivs formål.

1) Foretak som må ha tillatelse eller være lovregulert for å drive virksomhet på finansmarkedene. Listen nedenfor 
bør anses for å omfatte alle med tillatelse som utøver den virksomheten som kjennetegner nevnte foretak: 
foretak som har fått tillatelse av en medlemsstat i henhold til et direktiv, foretak som har fått tillatelse eller 
er lovregulert av en medlemsstat uten henvisning til et direktiv, og foretak som har fått tillatelse eller er 
lovregulert av en tredjestat:

a) Kredittinstitusjoner

b) Investeringsforetak

c) Andre godkjente eller lovregulerte finansinstitusjoner

d) Forsikringsselskaper

e) Ordninger for kollektiv investering og forvaltningsselskaper for slike ordninger

f) Pensjonsfond og forvaltningsselskaper for slike fond

g) Råvare- og råvarederivatforhandlere

h) Lokale foretak

i) Andre institusjonelle investorer

2) Store foretak som oppfyller to av følgende krav til størrelse på foretaksnivå:

—  balansesum: 20 000 000 euro,

—  nettoomsetning: 40 000 000 euro,

—  egenkapital: 2 000 000 euro.

3) Nasjonale og regionale myndigheter, offentlige organer som forvalter offentlig gjeld, sentralbanker, 
internasjonale og overnasjonale institusjoner som Verdensbanken, Det internasjonale valutafond, ESB, EIB og 
andre lignende internasjonale organisasjoner.

4) Andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder 
enheter som driver med verdipapirisering av eiendeler eller andre finansielle transaksjoner.

Ovennevnte foretak anses for å være profesjonelle. De må likevel kunne anmode om å bli behandlet som ikke-
profesjonelle, og investeringsforetak kan godta å yte et høyere vernenivå. Når et investeringsforetaks kunde er et 
foretak nevnt ovenfor, må investeringsforetaket før det yter en tjeneste opplyse kunden om at vedkommende på 
grunnlag av de opplysningene som er tilgjengelige for foretaket, anses for å være en profesjonell kunde, og vil 
bli behandlet som sådan med mindre foretaket og kunden avtaler noe annet. Foretaket må også opplyse kunden 
om at vedkommende kan anmode om endring av avtalevilkårene for å sikre et høyere vernenivå.

Den kunden som anses som profesjonell, har ansvar for å anmode om et høyere vernenivå når vedkommende 
anser seg som ute av stand til å vurdere eller håndtere risikoene som foreligger.

Et slikt høyere vernenivå vil bli ytt når en kunde som anses for å være profesjonell, inngår en skriftlig avtale 
med investeringsforetaket om at kunden ikke skal behandles som profesjonell ved anvendelse av gjeldende 
atferdsregler. I en slik avtale bør det angis om dette gjelder en eller flere særlige tjenester eller transaksjoner, eller 
for en eller flere typer produkter eller transaksjoner.
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II.  Kunder som på anmodning kan behandles som profesjonelle

II.1.  Identifikasjonskriterier

 Kunder som ikke er nevnt i avsnitt I, herunder offentlige organer og individuelle private investorer, kan også gi 
avkall på deler av vernet som ytes i henhold til atferdsreglene.

 Investeringsforetak bør derfor kunne behandle alle ovennevnte kunder som profesjonelle, forutsatt at de relevante 
kriteriene nedenfor er oppfylt og framgangsmåten nedenfor er fulgt. Disse kundene bør imidlertid ikke antas å ha 
markedskunnskap og erfaring i samme grad som kategoriene oppført i avsnitt I.

 Et slikt avkall på vernet som ytes i henhold til atferdsreglene, skal anses som gyldig bare dersom 
investeringsforetaket etter en egnet vurdering av kundens sakkunnskap, erfaring og kunnskaper, er rimelig sikker 
på at kunden i lys av de planlagte transaksjonenes eller tjenestenes art kan ta egne investeringsbeslutninger og 
forstå hvilken risiko det innebærer.

 Den egnethetsprøven som anvendes for medlemmer av ledelsen i foretak som har fått tillatelse i henhold til 
direktiver på finansområdet, kan anses som et eksempel på vurdering av sakkunnskap og kunnskaper. Når det 
gjelder små foretak, bør den personen som vurderes, være den som har tillatelse til å gjennomføre transaksjoner 
på vegne av foretaket.

 I forbindelse med ovennevnte vurdering skal minst to av følgende kriterier være oppfylt:

 kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante markedet i gjennomsnitt minst ti – 
ganger per kvartal i løpet av de foregående fire kvartalene,

 størrelsen på kundens portefølje av finansielle instrumenter, definert slik at den omfatter kontantinnskudd og – 
finansielle instrumenter, overstiger 500 000 euro,

 kunden arbeider eller har arbeidet i minst ett år i finanssektoren i en stilling som krever kunnskap om de – 
planlagte transaksjonene eller tjenestene.

II.2.  Framgangsmåte

 De kundene som er definert ovenfor, kan gi avkall på vernet i henhold til de detaljerte atferdsreglene bare dersom 
følgende framgangsmåte er fulgt:

 de må skriftlig meddele investeringsforetaket at de ønsker å bli behandlet som en profesjonell kunde, – 
enten i alminnelighet eller i forbindelse med en bestemt investeringstjeneste eller transaksjon, eller en type 
transaksjon eller produkt,

 investeringsforetaket må gi dem en klar skriftlig advarsel om den retten til vern og erstatning til investorer – 
som de kan miste,

 de må erklære skriftlig, i et annet dokument enn kontrakten, at de er klar over følgene av å miste et slikt – 
vern.

 Før investeringsforetak beslutter å godta en anmodning om unntak, skal de treffe alle rimelige tiltak for å sikre 
at kunden som anmoder om å bli behandlet som en profesjonell kunde, oppfyller de relevante kravene fastsatt i 
avsnitt II.1 over.

 Dersom kunder allerede er klassifisert som profesjonelle i henhold til parametrer og framgangsmåter som ligner 
ovennevnte, er det imidlertid ikke meningen at deres forhold til investeringsforetak skal berøres av eventuelle 
nye regler vedtatt i henhold til dette vedlegg.

 Foretak må innføre egnede skriftlige interne retningslinjer og framgangsmåter for å klassifisere kunder. 
Profesjonelle kunder har ansvar for å holde foretaket underrettet om eventuelle endringer som vil kunne 
påvirke deres klassifisering. Dersom investeringsforetaket imidlertid blir klar over at kunden ikke lenger 
oppfyller de opprinnelige vilkårene som berettiget vedkommende til behandling som profesjonell kunde, må 
investeringsforetaket treffe egnede tiltak.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 96/49/EF av 23. juli 1996 
om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om 
jarnbanetransport av farleg gods(1), særleg artikkel 8, og

ut frå desse synsmåtane:

Vedlegget til direktiv 96/49/EF inneheld reglementet for 1) 
internasjonal jarnbanetransport av farleg gods, vanlegvis 
kalla «RID», slik det gjeld frå 1. juli 2003.

RID vert vanlegvis ajourført annakvart år, og følgjeleg 2) 
tok ei ny utgåve til å gjelde 1. januar 2003, med ein 
overgangsperiode som gjekk ut 30. juni 2003.

Som eit unntak vart RID ajourført att etter eitt år, slik at 3) 
den endra utgåva tok til å gjelde 1. januar 2004.

Det er difor naudsynt å endre vedlegget til direktiv 96/49/4) 
EF.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 5) 
med fråsegna frå Utvalet for transport av farleg gods, som 
er nemnt i artikkel 9 i direktiv 96/49/EF —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 96/49/EF skal lyde:

«Reglement for internasjonal jarnbanetransport av farleg 
gods (RID), som er vedlegg I til tillegg B til COTIF, slik 
det gjeld frå 1. januar 2004, med den føresetnaden at  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  TEF L 235 av 17.9.1996, s. 25. Direktivet sist endra ved kommisjonsdirektiv 
2003/29/EF (TEU L 90 av 8.4.2003, s. 47).

«stater som har undertegnet» og «statene eller jernbanene» 
vert bytte ut med «medlemsstat».

Endringane til 2004-utgåva av RID vil verte kunngjorde 
så snart teksta ligg føre på alle dei offisielle språka til 
Fellesskapet.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal innan 1. oktober 2004 setje i kraft 
dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks sende over til Kommisjonen 
teksta til desse føresegnene og ein jamføringstabell som viser 
samanhengen mellom desse føresegnene og føresegnene i dette 
direktivet.

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 3

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 13. september 2004.

  For Kommisjonen

  Loyola DE PALACIO

  Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/89/EF

av 13. september 2004

om femte tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av 
lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods(*)

2008/EØS/22/63

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 16.9.2004, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 33.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 96/49/EF av 23. juli 1996 
om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om 
jarnbanetransport av farleg gods(1), særleg artikkel 8, og

ut frå desse synsmåtane:

Vedlegget til direktiv 96/49/EF inneheld reglementet for 1) 
internasjonal jarnbanetransport av farleg gods, vanlegvis 
kalla «RID», slik det gjeld frå 1. juli 2003.

RID vert vanlegvis ajourført annakvart år. Følgjeleg tek 2) 
den neste endra utgåva til å gjelde 1. januar 2005, med 
ein overgangsperiode som går ut 30. juni 2005.

Det er difor naudsynt å endre vedlegget til direktiv 96/49/3) 
EF.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 4) 
med fråsegna frå Utvalet for transport av farleg gods, som 
er nemnt i artikkel 9 i direktiv 96/49/EF —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 96/49/EF skal lyde:

«Reglement for internasjonal jarnbanetransport 5av farleg 
gods (RID), som er vedlegg I til tillegg B til COTIF, slik 
det gjeld frå 1. januar 2005, med den føresetnaden at  
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  TEF L 235 av 17.9.1996, s. 25. Direktivet sist endra ved kommisjonsdirektiv 
2004/89/EF (TEU L 293 av 16.9.2004, s. 14).

«stater som har undertegnet» og «statene eller jernbanene» 
vert bytte ut med «medlemsstat».

Endringane til 2005-utgåva av RID vil verte kunngjorde 
så snart teksta ligg føre på alle dei offisielle språka til 
Fellesskapet.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal innan 1. juli 2005 setje i kraft dei 
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks sende over til Kommisjonen 
teksta til desse føresegnene og ein jamføringstabell som viser 
samanhengen mellom desse føresegnene og føresegnene i dette 
direktivet.

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 3

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 
kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/110/EF

av 9. desember 2004

om sjette tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av 
lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods(*)

2008/EØS/22/64

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 365 av 10.12.2004, s. 24,  
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 34.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 417/2002 av 18. februar 2002 om framskunda innføring 
av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for 
oljetankskip med enkelt skrog(1), særleg artikkel 11, og 

ut frå desse synsmåtane:

1) Forordning (EF) nr. 417/2002 byggjer på dei definisjonane 
og standardane som er fastlagde i vedlegg I til Den 
internasjonale konvensjonen om hindring av ureining frå 
skip (heretter kalla «Marpol-konvensjonen»).

2) Utvalet for vern av havmiljøet (MEPC) til Den 
internasjonale sjøfartsorganisasjonen vedtok 4. desember 
2003 ei rekkje endringar i vedlegg I til Marpol-
konvensjonen. Desse endringane tek til å gjelde 5. april 
2005.

3) I forordning (EF) nr. 417/2002 må tilvisingane til 
vedlegg I til Marpol-konvensjonen ajourførast i lys av 
desse endringane.

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og 
hindring av ureining frå skip —

(1) TEF L 64 av 7.3.2002, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF)  
nr. 1726/2003 (TEU L 249 av 1.10.2003, s. 1).

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 417/2002 vert det gjort følgjande 
endringar:

1. I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar:

a) I nr. 2 vert tilvisinga til «resolusjon MEPC.94(46) av 
27. april 2001, som tek til å gjelde 1. september 2002» 
bytt ut med tilvisinga til «resolusjon MEPC 111(50) av 
4. desember 2003, som tek til å gjelde 4. april 2005».

b) I nr. 7 vert følgjande punktum lagt til:

  «Alle oljetankskip i kategori 2 skal vere utstyrte med 
trygt plasserte åtskilde ballasttankar (SBT/PL)».

c) Nr. 10 skal lyde:

«10. «oljetankskip med dobbelt skrog»

a) eit oljetankskip på 5 000 tonn daudvekt eller 
meir, som stettar krava om dobbelt skrog 
eller tilsvarande konstruksjon i regel 13F 
i vedlegg I til MARPOL 73/78, eller som 
stettar krava i nr. 1 bokstav c) i den reviderte 
regel 13G i vedlegg I til MARPOL 73/78, 
eller

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2172/2004

av 17. desember 2004

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda 
innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med  

enkelt skrog(*)

2008/EØS/22/65

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 371 av 18.12.2004, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 35.
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b) eit oljetankskip på 600 tonn daudvekt eller 
meir, men under 5 000 tonn daudvekt, som 
er utstyrt med dobbeltbotntankar eller –rom 
som stettar føresegnene i regel 13F nr. 7 
bokstav a) i vedlegg I til MARPOL 73/78, 
og vengtankar eller andre siderom i samsvar 
med regel 13F nr. 3 bokstav a), og som stettar 
kravet til avstand (verdi w) i regel 13F nr. 7 
bokstav b) i vedlegg I til MARPOL 73/78,»

2. I artikkel 6 vert tilvisinga til «resolusjon MEPC.94(46) 
av 27. april 2001» bytt ut med ei tilvising til «resolusjon 
MEPC 94(46) av 27. april 2001, endra ved resolusjon  
 
 

 
 
 
 

MEPC 99(48) av 11. oktober 2002 og ved resolusjon 
MEPC 112(50) av 4. desember 2003».

3. I artikkel 11 vert tilvisinga til «resolusjon MEPC.94(46) 
og 95(46)» bytt ut med ei tilvising til «resolusjon MEPC 
111(50) og resolusjon MEPC 94(46), endra ved resolusjon 
MEPC 99(48) og resolusjon MEPC 112(50)».

Artikkel 2

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

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

Utferda i Brussel, 17. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/57/EF av 23. november 
1995 om innsamling av statistiske opplysninger om turisme(1), 
særlig artikkel 3 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Listene over stater til bruk ved innsamling av data bør 1) 
ajourføres for å lette utarbeidingen av harmoniserte 
statistikker og for å oppfylle nye krav til data om nye 
bestemmelses- og opprinnelsesstater på grunn av endret 
reiseatferd.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 2) 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) —

(1) EFT L 291 av 6.12.1995, s. 32. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 95/57/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 10. desember 2004

om tilpasning av vedlegget til rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av statistiske opplysninger 
om turisme med hensyn til listene over stater(*)=

[meddelt under nummer K(2004) 4723]

(2004/883/EF)

2008/EØS/22/66

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 373 av 21.12.2004, s. 69, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 36.
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VEDLEGG

Avsnittet «Oppdeling i geografiske områder» i vedlegget til direktiv 95/57/EF erstattes med følgende tekst:

OPPDELING I GEOGRAFISKE OMRÅDER

1. Statistikk om tilbudssiden

Verden

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Den europeiske union (25)

 Belgia

 Den tsjekkiske republikk

 Danmark

 Tyskland

 Estland

 Hellas

 Spania

 Frankrike

 Irland

 Italia

 Kypros

 Latvia

 Litauen

 Luxembourg

 Ungarn

 Malta

 Nederland

 Østerrike

 Polen

 Portugal

 Slovenia

 Den slovakiske republikk

 Finland

 Sverige

 Det forente kongerike

EFTA

 Island

 Norge

 Sveits (med Liechtenstein)

Andre land i Europa

herunder:

 Russland

 Tyrkia

 Ukraina

Afrika

herunder:

 Sør-Afrika
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Nord-Amerika

herunder:

 De forente stater

 Canada

Sør- og Mellom-Amerika

herunder:

 Brasil

Asia

herunder:

 Folkerepublikken Kina

 Japan

 Sør-Korea

Australia, Oseania og andre områder

herunder:

 Australia

Ikke nærmere angitt

2. Statistikk om etterspørselssiden

Verden

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Den europeiske union (25)

 Belgia

 Den tsjekkiske republikk

 Danmark

 Tyskland

 Estland

 Hellas

 Spania

 Frankrike

 Irland

 Italia

 Kypros

 Latvia

 Litauen

 Luxembourg

 Ungarn

 Malta

 Nederland

 Østerrike

 Polen

 Portugal

 Slovenia

 Den slovakiske republikk

 Finland

 Sverige

 Det forente kongerike
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EFTA

 Island

 Norge
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 44 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I samsvar med traktatens artikkel 44 nr. 2 bokstav g) 
er det nødvendig å samordne visse vernetiltak som 
medlemsstatene, for å verne deltakernes og tredjemanns 
interesser, krever av selskaper som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning, og hvis verdipapirer er opptatt 
til notering på et regulert marked i en medlemsstat, 
med sikte på å gjøre slike vernetiltak likeverdige i hele 
Fellesskapet.

2)  Det er nødvendig å verne interessene til innehavere 
av verdipapirer i selskaper som er underlagt en 
medlemsstats lovgivning, når slike selskaper er gjenstand 
for overtakelsestilbud eller endringer i kontrollen, og når 
i det minste en del av deres verdipapirer er opptatt til 
notering på et regulert marked i en medlemsstat.

3)  Det er nødvendig å sikre klarhet og innsyn i hele 
Fellesskapet med hensyn til juridiske spørsmål som 
må løses i tilfeller av overtakelsestilbud, og å hindre 
at planer for omorganisering av foretak i Fellesskapet 
vanskeliggjøres som følge av vilkårlige forskjeller i 
forvaltnings- og ledelseskulturer.

4)  I lys av at medlemsstatenes sentralbanker tjener offentlige 
interesser, synes det utenkelig at de skal kunne bli 
gjenstand for et overtakelsestilbud. Ettersom noen av 
disse sentralbankenes verdipapirer av historiske årsaker 
er notert på regulerte markeder i medlemsstatene, er det 
nødvendig uttrykkelig å utelukke dem fra dette direktivs 
virkeområde.

5)  Hver medlemsstat bør utpeke en eller flere myndigheter 
til å føre tilsyn med de sider ved tilbud som er omfattet av  

 
 

(1) EUT C 45 E av 25.2.2003, s. 1.
(2) EUT C 208 av 3.9.2003, s. 55.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. desember 2003 (ennå ikke kunngjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 30. mars 2004.

dette direktiv, og for å sikre at partene i overtakelsestilbud 
overholder de regler som er fastsatt i henhold til dette 
direktiv. Alle disse myndighetene bør samarbeide med 
hverandre.

6)  For å være effektive bør reglene for overtakelsestilbud 
være fleksible og også kunne gjelde for nye situasjoner 
når de oppstår, og bør derfor gi mulighet for unntak og 
fritak. Ved anvendelse av fastsatte regler eller unntak, 
eller når det gis fritak, bør tilsynsmyndighetene likevel 
følge visse alminnelige prinsipper.

7)  Organer for frivillig egenkontroll bør kunne føre tilsyn.

8)  I samsvar med alminnelige prinsipper i fellesskapsretten, 
og særlig retten til rettferdig behandling, bør en 
tilsynsmyndighets vedtak under visse omstendigheter 
kunne bringes inn for en uavhengig domstol. 
Medlemsstatene bør likevel få bestemme om det 
bør fastsettes rettigheter som kan gjøres gjeldende i 
forvaltningssaker eller ved rettergang, enten det dreier 
seg om en sak mot en tilsynsmyndighet eller en sak 
mellom partene i et tilbud.

9)  Medlemsstatene bør treffe de nødvendige tiltak for å 
verne verdipapirinnehaverne, særlig innehavere med 
mindretallsandeler, når kontrollen over selskapet har 
skiftet. Medlemsstatene bør sikre slikt vern ved å pålegge 
den person som har overtatt kontrollen over selskapet, 
å gi et tilbud til alle innehaverne av dette selskapets 
verdipapirer om å overta alle deres verdipapirer til 
en rimelig pris i samsvar med en felles definisjon. 
Medlemsstatene bør fritt kunne fastsette andre ordninger 
for vern av verdipapirinnehaveres interesser, f.eks. en 
plikt til å gi et deltilbud der tilbyderen ikke overtar 
kontrollen over selskapet, eller en plikt til å framsette et 
tilbud samtidig med at kontrollen over selskapet overtas.

10)  Plikten til å gi et tilbud til alle innehavere av verdipapirer 
bør ikke gjelde for dem som innehar kontrollerende 
eierandeler som allerede eksisterer på ikrafttredelsesdatoen 
for den nasjonale lovgivning som innarbeider dette 
direktiv i nasjonal lovgivning.

11)  Plikten til å framsette et tilbud bør ikke gjelde i tilfelle 
av erverv av verdipapirer som ikke gir stemmerett 
ved ordinære generalforsamlinger. Medlemsstatene bør 
likevel kunne fastsette at plikten til å gi et tilbud til 
alle innehavere av verdipapirer ikke bare er knyttet til 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/25/EF

av 21. april 2004

om overtakelsestilbud(*)

2008/EØS/22/67

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 37.
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verdipapirer som gir stemmerett, men også til verdipapirer 
som gir stemmerett bare i bestemte situasjoner, eller som 
ikke gir stemmerett.

12)  For å minske faren for innsidehandel bør en tilbyder være 
pålagt snarest mulig å bekjentgjøre sin beslutning om å 
framsette et tilbud og å underrette tilsynsmyndigheten om 
tilbudet.

13)  Verdipapirinnehavere bør få de nødvendige opplysningene 
om tilbudsvilkårene gjennom et tilbudsdokument. Det bør 
også gis hensiktsmessige opplysninger til representantene 
for selskapets arbeidstakere eller, dersom slike ikke 
finnes, til arbeidstakerne direkte.

14)  Det bør fastsettes regler for fristen for å godta et tilbud.

15)  For at tilsynsmyndighetene skal være i stand til å utføre 
sine oppgaver tilfredsstillende, bør de når som helst 
kunne kreve at partene i et tilbud gir opplysninger om seg 
selv, og bør samarbeide og uten opphold gi opplysninger 
på en effektiv og virkningsfull måte til andre myndigheter 
som fører tilsyn med kapitalmarkedene.

16)  For å unngå tiltak som kan føre til at det legges 
hindringer i veien for et tilbud, bør administrasjons- eller 
ledelsesorganet i et målselskap ha begrensede fullmakter 
til å treffe tiltak av uvanlig art, uten at dette selskapet 
unødig hindres i å drive sin normale virksomhet.

17)  Administrasjons- eller ledelsesorganet i et målselskap 
bør pålegges å offentliggjøre et dokument med en 
grunngitt uttalelse om tilbudet, herunder dets synspunkter 
på følgene av en gjennomføring av tilbudet for alle 
selskapets interesser, og særlig for sysselsettingen.

18)  For å øke virkningen av gjeldende bestemmelser om fri 
handel med verdipapirer i selskaper som omfattes av 
dette direktiv og om fri utøvelse av stemmeretten, er det 
avgjørende at de forsvarsstrukturer og -ordninger som 
slike selskaper har opprettet, er åpne, og at de jevnlig 
framlegges i rapporter til generalforsamlingen.

19)  Medlemsstatene bør treffe de nødvendige tiltak for å gi 
alle tilbydere muligheten til å erverve flertallsandelen 
i andre selskaper og fullt ut utøve kontroll over dem. 
For dette formål bør restriksjoner på overdragelse av 
verdipapirer, restriksjoner på stemmeretter, ekstraordinære 
utnevningsrettigheter og stemmeretter med adgang til mer 
enn en stemme, fjernes eller oppheves i løpet av fristen 
for å godta et tilbud og når generalforsamlingen vedtar 
forsvarstiltak, beslutter å endre selskapets vedtekter 
eller beslutter å skifte ut eller utnevne medlemmer 
av administrasjons- eller ledelsesorganet på første 
generalforsamling etter at tilbudsperioden er avsluttet. 
Når verdipapirinnehavere har lidd tap som følge av 

inndraging av rettigheter, bør det gis rimelig godtgjøring 
i samsvar med de tekniske ordninger som er fastsatt av 
medlemsstatene.

20)  Alle særretter som medlemsstatene har i selskaper, 
bør vurderes innenfor rammen av fri bevegelighet 
for kapital og de aktuelle bestemmelsene i traktaten. 
Medlemsstatenes særretter i selskaper, som er fastsatt i 
nasjonal privatrett eller offentlig rett, bør være unntatt fra 
«gjennombrudds»-regelen dersom de er forenlige med 
traktaten.

21)  Idet det tas hensyn til ulikhetene mellom medlemsstatenes 
selskapsrettslige ordninger og strukturer, bør 
medlemsstatene ha tillatelse til ikke å kreve at selskaper 
etablert på deres territorium anvender de bestemmelsene 
i dette direktiv som begrenser fullmaktene til 
administrasjons- eller ledelsesorganet i et målselskap i 
løpet av fristen for å godta et tilbud, og de bestemmelsene 
som gjør hindringer fastsatt i selskapets vedtekter eller 
særskilte avtaler, virkningsløse. I slike tilfeller bør 
medlemsstatene minst tillate at selskaper etablert på deres 
territorium velger om de vil anvende disse bestemmelsene, 
og dette valget må kunne omgjøres. Med forbehold for 
internasjonale avtaler som Det europeiske fellesskap er 
part i, bør medlemsstatene ha tillatelse til ikke å kreve at 
selskaper som anvender disse bestemmelsene i samsvar 
med frivillige ordninger, skal anvende dem når de blir 
gjenstand for tilbud framsatt av selskaper som ikke 
anvender de samme bestemmelsene, som følge av bruk 
av disse frivillige ordningene.

22)  Medlemsstatene bør fastsette regler for tilfeller der et 
tilbud bortfaller, tilbyderens rett til å endre tilbudet, 
muligheten for konkurrerende tilbud med hensyn til et 
selskaps verdipapirer, offentliggjøring av utfallet av et 
tilbud, tilbudets ugjenkallelighet og de tillatte vilkårene.

23)  Informasjon til og konsultasjon med representanter for 
tilbyderens og målselskapets arbeidstakere bør være 
underlagt de aktuelle nasjonale bestemmelsene, særlig 
de som er vedtatt i henhold til rådsdirektiv 94/45/EF 
av 22. september 1994 om opprettelse av et europeisk 
samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak 
som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i 
konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, 
med sikte på å informere og konsultere arbeidstakere(1), 
rådsdirektiv 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(2), 
rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling 
av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn 
til arbeidstakernes innflytelse(3) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/14/EF av 11. mars 2002 om 

(1) EFT L 254 av 30.9.1994, s. 64. Direktivet sist endret ved direktiv 97/74/EF 
(EFT L 10 av 16.1.1998, s. 22).

(2) EFT L 225 av 12.8.1998, s. 16.
(3) EFT L 294 av 10.11.2001, s. 22.
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fastsettelse av en generell ramme for informasjon til 
og konsultasjon med arbeidstakere i Det europeiske 
fellesskap — Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens felles erklæring om arbeidstakernes 
representasjon(1). Arbeidstakerne i de berørte selskapene, 
eller deres representanter, bør likevel få anledning til 
å komme med sine synspunkter på hvilke virkninger 
tilbudet kan forventes å ha på sysselsettingen. Med 
forbehold for bestemmelsene i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om 
innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmisbruk)
(2) kan medlemsstatene når som helst anvende eller 
innføre nasjonale bestemmelser om informasjon til 
og konsultasjon med representanter for tilbyderens 
arbeidstakere før et tilbud framsettes.

24)  Medlemsstatene bør treffe de nødvendige tiltak 
for å gjøre det mulig for en tilbyder som etter et 
overtakelsestilbud har ervervet en viss prosentandel 
av et selskaps kapital med stemmerett, å kreve at 
innehaverne av de gjenværende verdipapirene skal selge 
sine verdipapirer til tilbyderen. På samme måte bør 
innehaverne av de gjenværende verdipapirene kunne 
kreve at en tilbyder kjøper verdipapirene deres når 
tilbyderen etter et overtakelsestilbud har ervervet en 
viss prosentandel av et selskaps kapital med stemmerett. 
Disse framgangsmåtene med tvangsinnløsning og 
tvangsutløsning bør få anvendelse bare under særlige 
omstendigheter i forbindelse med overtakelsestilbud. 
Under andre omstendigheter kan medlemsstatene 
fortsette å anvende nasjonale regler på framgangsmåter 
med tvangsinnløsning og tvangsutløsning.

25)  Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, nemlig å 
definere grunnleggende retningslinjer for gjennomføring 
av overtakelsestilbud og å sikre et tilstrekkelig vernenivå 
for verdipapirinnehavere i hele Fellesskapet, ikke kan 
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene på grunn av 
behovet for åpenhet og rettssikkerhet når oppkjøp og 
overtakelse skjer på tvers av landegrensene, og derfor på 
grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå disse målene.

26)  Vedtakelse av et direktiv er den hensiktsmessige 
framgangsmåten for å opprette en ramme som fastsetter 
visse felles prinsipper og et begrenset antall alminnelige 
krav som medlemsstatene skal gjennomføre ved hjelp 
av mer detaljerte regler i samsvar med sine nasjonale 
systemer og sine kulturelle tradisjoner.

(1) EFT L 80 av 23.3.2002, s. 29.
(2) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.

27)  Medlemsstatene bør imidlertid fastsette sanksjoner for 
alle overtredelser av de nasjonale gjennomføringsbe-
stemmelsene om innarbeiding av dette direktiv i nasjonal 
lovgivning.

28)  Det kan fra tid til annen være nødvendig med tekniske 
retningslinjer og tiltak for gjennomføring av reglene 
fastsatt i dette direktiv, for å ta hensyn til ny utvikling 
på finansmarkedene. For visse bestemmelser bør derfor 
Kommisjonen ha fullmakt til å vedta gjennomføringstiltak, 
forutsatt at disse ikke endrer de grunnleggende 
bestemmelsene i dette direktiv, og at Kommisjonen 
følger prinsippene fastsatt i dette direktiv, etter samråd 
med Den europeiske verdipapirkomité nedsatt ved 
kommisjonsbeslutning 2001/528/EF(3). 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(4) og idet det tas behørig hensyn 
til Kommisjonens erklæring til Europaparlamentet 
5. februar 2002 om gjennomføring av lovgivning 
om finansielle tjenester. Når det gjelder de øvrige 
bestemmelsene, er det viktig å gi et kontaktutvalg i 
oppgave å bistå medlemsstatene og tilsynsmyndighetene 
ved gjennomføringen av dette direktiv, og om nødvendig 
å gi Kommisjonen råd om tilføyelser til eller endringer 
av dette direktiv. I den forbindelse kan kontaktutvalget 
gjøre bruk av opplysningene som medlemsstatene skal gi 
på grunnlag av dette direktiv om overtakelsestilbud som 
har funnet sted på deres regulerte markeder.

29)  Kommisjonen bør lette utviklingen i retning av en 
rettferdig og balansert harmonisering av reglene for 
overtakelsestilbud i Den europeiske union. For dette 
formål bør Kommisjonen ha mulighet til på et passende 
tidspunkt å framlegge forslag om revisjon av dette 
direktiv —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

1.  I dette direktiv fastsettes tiltak som samordner lover 
og forskrifter, praktisk regelverk og andre bestemmelser 
i medlemsstatene, herunder bestemmelser fastsatt 
av organisasjoner som offisielt er godkjent til å regulere 
markedene (heretter kalt «regler»), om tilbud om overtakelse 
av verdipapirene i selskaper underlagt en medlemsstats 

(3) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45. Vedtaket sist endret ved vedtak 2004/8/EF 
(EUT L 3 av 7.1.2004, s. 33).

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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lovgivning, når alle eller noen av disse verdipapirene er opptatt 
til notering på et regulert marked i henhold til direktiv 93/22/
EØF(1) i en eller flere medlemsstater (heretter kalt «regulert 
marked»).

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på tilbud om 
overtakelse av verdipapirer utstedt av selskaper som har som 
formål kollektiv investering av kapital skaffet til veie fra 
offentligheten, som driver etter risikospredningsprinsippet 
og der andelene på innehavernes anmodning tilbakekjøpes 
eller innløses, direkte eller indirekte, ut fra disse selskapenes 
eiendeler. Tiltak truffet av slike selskaper for å sikre at 
børsverdien av deres andeler ikke avviker betydelig fra deres 
netto andelsverdi, skal anses som sidestilt med slikt tilbakekjøp 
eller slik innløsning.

3.  Dette direktiv får ikke anvendelse på tilbud om overtakelse 
av verdipapirer utstedt av medlemsstatenes sentralbanker.

Artikkel 2

Definisjoner

1.  I dette direktiv menes med:

a)  «overtakelsestilbud» eller «tilbud» et offentlig tilbud (med 
unntak av et tilbud framsatt av målselskapet selv) framsatt 
til innehaverne av verdipapirene i et selskap for å erverve 
alle eller noen av disse verdipapirene, enten tvungent 
eller frivillig, forutsatt at det følger etter eller har som 
mål å overta kontrollen over målselskapet i samsvar med 
nasjonal lovgivning,

b)  «målselskap» et selskap hvis verdipapirer er gjenstand for 
tilbud,

c)  «tilbyder» enhver offentligrettslig eller privatrettslig fysisk 
eller juridisk person som framsetter et tilbud,

d)  «personer som opptrer i fellesskap» fysiske eller 
juridiske personer som samarbeider med tilbyderen eller 
målselskapet på grunnlag av en avtale, enten uttrykkelig 
eller stilltiende, muntlig eller skriftlig, med sikte på 
enten å overta kontrollen over målselskapet eller å legge 
hindringer i veien for tilbudet,

e)  «verdipapirer» omsettelige verdipapirer som gir stemmerett 
i et selskap,

f)  «parter i tilbudet» tilbyderen, medlemmene av tilbyderens 
administrasjons- eller ledelsesorgan dersom tilbyderen 
er et selskap, målselskapet, innehaverne av verdipapirer 
i målselskapet og medlemmene av målselskapets 
administrasjons- eller ledelsesorgan, og personer som 
opptrer i fellesskap med slike parter,

(1) Rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om investeringstjenester i 
forbindelse med verdipapirer (EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27). Direktivet 
sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF (EUT L 35 av 
11.2.2003, s. 1).

g)  «verdipapirer som gir flere stemmeretter» verdipapirer 
som inngår i en egen særskilt klasse og som hvert gir mer 
enn en stemmerett.

2.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav d) skal personer som 
kontrolleres av en annen person i henhold til artikkel 87 i 
direktiv 2001/34/EF(2), anses som personer som opptrer i 
fellesskap med den andre personen og med hverandre.

Artikkel 3

Alminnelige prinsipper

1.  Ved gjennomføringen av dette direktiv skal 
medlemsstatene påse at følgende prinsipper følges:

a)  alle innehavere av verdipapirer som tilhører samme klasse 
i et målselskap, må behandles likt; dersom en person 
overtar kontrollen over et selskap, må dessuten de øvrige 
verdipapirinnehaverne vernes,

b)  innehaverne av verdipapirene i et målselskap må få 
tilstrekkelig tid og tilstrekkelige opplysninger til å kunne 
treffe en velbegrunnet beslutning om tilbudet; dersom 
administrasjons- eller ledelsesorganet i målselskapet gir råd 
til verdipapirinnehaverne, må det oppgi sine synspunkter 
på hvilke virkninger en gjennomføring av tilbudet vil ha 
på sysselsettingen, ansettelsesvilkårene og plasseringen av 
selskapets forretningssteder,

c)  administrasjons- eller ledelsesorganet i et målselskap 
må ivareta interessene til selskapet som helhet og kan 
ikke frata verdipapirinnehaverne muligheten til å treffe 
beslutning om fordelene ved tilbudet,

d)  det må ikke skapes falske markeder for verdipapirene 
i målselskapet, hos tilbyderen eller i noe annet selskap 
som er berørt av tilbudet, på en slik måte at oppgang eller 
nedgang i verdipapirkursene blir kunstig og markedenes 
normale virkemåte forstyrres,

e)  en tilbyder kan kunngjøre et tilbud først etter å ha 
forvisset seg om at han/hun fullt ut kan gi kontantvederlag, 
dersom dette tilbys, og etter å ha truffet alle rimelige 
tiltak for å sikre at enhver annen form for vederlag kan 
gjennomføres,

f)  et målselskap må ikke hindres i å drive sin virksomhet 
lenger enn det som er rimelig som følge av et tilbud på dets 
verdipapirer.

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/EF av 28. mai 2001 om 
vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og 
opplysninger som skal offentliggjøres om disse verdipapirene (EFT L 184 av 
6.7.2001, s. 1). Direktivet sist endret ved direktiv 2003/71/EF (EUT L 345 
av 31.12.2003, s. 64).
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2.  For å sikre at prinsippene fastsatt i nr. 1 følges

a)  skal medlemsstatene påse at minstekravene fastsatt i dette 
direktiv overholdes,

b)  kan medlemsstatene fastsette ytterligere vilkår og strengere 
bestemmelser for tilbud enn dem som er fastsatt i dette 
direktiv.

Artikkel 4

Tilsynsmyndighet og gjeldende lovgivning

1.  Medlemsstatene skal utpeke vedkommende 
myndighet(er) som skal føre tilsyn med tilbud med hensyn til 
de regler som vedtas eller innføres i henhold til dette direktiv. 
De myndigheter som utpekes på denne måten, skal være 
enten offentlige myndigheter, sammenslutninger eller private 
organer som er anerkjent etter nasjonal lovgivning eller av 
offentlige myndigheter som er gitt uttrykkelig fullmakt til 
dette i henhold til nasjonal lovgivning. Medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen om hvilke myndigheter som er 
utpekt, og oppgi eventuell oppgavefordeling. De skal påse 
at disse myndighetene utfører sine oppgaver upartisk og 
uavhengig av alle parter i et tilbud.

2. a)  Vedkommende myndighet som skal føre tilsyn med et 
tilbud, skal være myndigheten i den medlemsstat der 
målselskapet har sitt forretningskontor, dersom dette 
selskapets verdipapirer er opptatt til notering på et 
regulert marked i denne medlemsstaten.

 b)  Dersom målselskapets verdipapirer ikke er opptatt til 
notering på et regulert marked i medlemsstaten der 
selskapet har sitt forretningskontor, skal vedkommende 
myndighet som skal føre tilsyn med tilbudet, 
være myndigheten i medlemsstaten der selskapets 
verdipapirer skal opptas til notering på et regulert 
marked.

  Dersom målselskapets verdipapirer er opptatt 
til notering på regulerte markeder i mer enn en 
medlemsstat, skal vedkommende myndighet som 
skal føre tilsyn med tilbudet, være myndigheten i 
medlemsstaten der verdipapirene først ble opptatt til 
notering på et regulert marked.

 c)  Dersom målselskapets verdipapirer først ble opptatt 
til notering på regulerte markeder i mer enn en 
medlemsstat samtidig, skal målselskapet avgjøre 
hvilken av tilsynsmyndighetene i disse medlemsstatene 
som skal være vedkommende myndighet som skal føre 
tilsyn med tilbudet, ved å underrette disse regulerte 
markedene og deres tilsynsmyndigheter på første 
handelsdag.

  Dersom målselskapets verdipapirer allerede er opptatt 
til notering på regulerte markeder i mer enn en 
medlemsstat på datoen fastsatt i artikkel 21 nr. 1 og 
ble opptatt samtidig, skal tilsynsmyndighetene i disse 

medlemsstatene innen fire uker fra datoen fastsatt i 
artikkel 21 nr. 1 bli enige om hvilken av dem som 
skal være den myndighet som skal føre tilsyn med 
tilbudet. Dersom dette ikke skjer, skal målselskapet 
på den første handelsdagen etter fristen på fire uker 
avgjøre hvilken av disse myndighetene som skal være 
vedkommende myndighet.

 d)  Medlemsstatene skal påse at avgjørelsene nevnt i 
bokstav c) offentliggjøres.

 e)  I tilfellene nevnt i bokstav b) og c) skal spørsmål om 
vederlag som tilbys i forbindelse med et tilbud, særlig 
prisen, og spørsmål om framgangsmåten ved tilbudet, 
særlig opplysningene om tilbyderens beslutning om å 
framsette et tilbud, innholdet i tilbudsdokumentet og 
kunngjøringen av tilbudet, behandles i samsvar med 
reglene i vedkommende myndighets medlemsstat. 
Med hensyn til spørsmål om opplysninger som skal gis 
til arbeidstakerne i målselskapet og selskapsrettslige 
spørsmål, særlig prosentandelen stemmeretter som gir 
kontroll og eventuelle fritak fra plikten til å framsette 
et tilbud, samt på hvilke vilkår administrasjons- eller 
ledelsesorganet i målselskapet kan treffe tiltak som 
kan føre til at det legges hindringer i veien for tilbudet, 
skal gjeldende regler være reglene i medlemsstaten 
der målselskapet har sitt forretningskontor, og 
vedkommende myndighet skal være myndigheten i 
samme medlemsstat.

3.  Medlemsstatene skal påse at alle personer som er eller 
har vært ansatt hos deres tilsynsmyndigheter, er underlagt 
taushetsplikt. Ingen opplysninger som omfattes av taushetsplikt, 
kan bringes videre til noen person eller myndighet, unntatt i 
henhold til bestemmelser fastsatt ved lov.

4.  Medlemsstatenes tilsynsmyndigheter i henhold til 
dette direktiv og andre myndigheter som fører tilsyn med 
kapitalmarkedene, særlig i samsvar med direktiv 93/22/EØF, 
direktiv 2001/34/EF, direktiv 2003/6/EF og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det 
prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til 
offentlig tegning eller opptas til notering, skal samarbeide og gi 
hverandre opplysninger i den utstrekning som er nødvendig for 
anvendelsen av reglene fastsatt i samsvar med dette direktiv, og 
særlig i tilfeller nevnt i nr. 2 bokstav b), c) og e). Opplysninger 
som utveksles slik, skal være omfattet av den taushetsplikt 
som gjelder for personer som er ansatt eller har vært ansatt hos 
tilsynsmyndighetene som mottar opplysningene. Samarbeid 
skal omfatte muligheten til å stille til rådighet de rettslige 
dokumenter som er nødvendige for å håndheve tiltak truffet 
av vedkommende myndigheter i forbindelse med tilbud, samt 
annen bistand som den berørte vedkommende tilsynsmyndighet 
med rimelighet kan anmode om for å etterforske faktiske eller 
påståtte brudd på reglene som er vedtatt eller innført i henhold 
til dette direktiv.
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5.  Tilsynsmyndighetene skal ha alle fullmakter som er 
nødvendige for å utføre sine oppgaver, herunder plikt til å påse 
at partene i et tilbud overholder de regler som er vedtatt eller 
innført i henhold til dette direktiv.

Forutsatt at de alminnelige prinsippene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 
følges, kan medlemsstatene i reglene de vedtar eller innfører i 
henhold til dette direktiv, fastsette unntak fra disse reglene

i)  ved å innføre slike unntak i sine nasjonale regler for å ta 
hensyn til forhold som bestemmes på nasjonalt plan,

 og/eller

ii)  ved å gi sine tilsynsmyndigheter fullmakt innenfor sitt 
ansvarsområde til å fravike slike nasjonale regler for å 
ta hensyn til omstendigheter nevnt i punkt i), eller under 
andre særskilte omstendigheter, og i slike tilfeller må det 
kreves et begrunnet vedtak.

6.  Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes myndighet 
til å utpeke rettslige eller andre myndigheter med ansvar for 
å behandle tvister og for å ta stilling til uregelmessigheter i 
forbindelse med tilbud, eller medlemsstatenes myndighet til 
å fastsette regler for hvorvidt og under hvilke omstendigheter 
partene i et tilbud har rett til å anlegge forvaltningssak eller 
innlede rettergang. Særlig skal dette direktiv ikke berøre 
den myndighet som domstolene i en medlemsstat kan ha 
til å avvise en rettergang og å avgjøre om slik rettergang 
kan påvirke utfallet av et tilbud. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstatenes myndighet til å avgjøre den rettslige stilling 
i forbindelse med tilsynsmyndigheters ansvar eller tvister 
mellom partene i et tilbud.

Artikkel 5

Vern av mindretallsaksjeeiere, tvungent tilbud og  
rimelig pris

1.  Dersom en fysisk eller juridisk person som følge av eget 
erverv eller erverv gjennom personer som opptrer i fellesskap 
med ham/henne, innehar verdipapirer i et selskap i henhold til 
artikkel 1 nr. 1 som, sammenlagt med hans/hennes eventuelle 
eksisterende eierandeler i disse verdipapirene og eierandelene 
i disse verdipapirene som innehas av personer som opptrer 
i fellesskap med ham/henne, direkte eller indirekte gir ham/
henne en bestemt prosentandel stemmeretter i selskapet som 
gir ham/henne kontroll over selskapet, skal medlemsstatene 
påse at denne personen pålegges å framsette et tilbud med 
sikte på å verne mindretallsaksjeeierne i selskapet. Et slikt 
tilbud skal så snart som mulig rettes til alle innehaverne av 
disse verdipapirene og skal gjelde alle deres eierandeler, til den 
rimelige pris som er definert i nr. 4.

2.  Plikten til å framsette et tilbud fastsatt i nr. 1 gjelder 
ikke dersom kontrollen er oppnådd som følge av et 
frivillig tilbud framsatt i samsvar med dette direktiv til 
alle verdipapirinnehaverne og tilbudet gjelder alle deres 
eierandeler.

3.  Prosentandelen stemmeretter som gir kontroll i henhold 
til nr. 1, og beregningsmåten for den, skal bestemmes av 
reglene i medlemsstaten der selskapet har sitt forretningssted.

4.  Som rimelig pris skal anses den høyeste prisen som 
tilbyderen eller personer som opptrer i fellesskap med ham/
henne, betaler for de samme verdipapirene i løpet av et tidsrom 
som skal fastsettes av medlemsstatene, på minst seks og høyst 
tolv måneder forut for tilbudet nevnt i nr. 1. Dersom tilbyderen 
eller en person som opptrer i fellesskap med ham/henne, etter 
at tilbudet er offentliggjort og før fristen for å godta tilbudet 
utløper, kjøper verdipapirer til en høyere pris enn tilbudsprisen, 
skal tilbyderen øke sitt tilbud til en pris som minst er lik den 
høyeste prisen som er betalt for verdipapirer ervervet på denne 
måten.

Forutsatt at de alminnelige prinsippene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 
følges, kan medlemsstatene gi sine tilsynsmyndigheter fullmakt 
til å endre prisen nevnt i første ledd under visse omstendigheter 
og i samsvar med kriterier som er klart definert. For dette formål 
kan de utarbeide en liste over omstendigheter der den høyeste 
prisen kan endres enten opp eller ned, for eksempel dersom den 
høyeste prisen ble fastsatt ved avtale mellom kjøperen og en 
selger, dersom markedsprisen på de aktuelle verdipapirene er 
manipulert, dersom markedsprisene i alminnelighet eller visse 
markedspriser i særdeleshet er påvirket av uvanlige hendelser, 
eller for å gjøre det mulig å redde et foretak i vanskeligheter. 
De kan også definere kriteriene som skal anvendes i slike 
tilfeller, for eksempel gjennomsnittlig markedsverdi i løpet 
av et bestemt tidsrom, selskapets avviklingsverdi eller 
andre objektive vurderingskriterier som er allment brukt i 
finansanalyser.

Alle vedtak en tilsynsmyndighet gjør om å endre den rimelige 
prisen, skal begrunnes og offentliggjøres.

5.  Som vederlag kan tilbyderen tilby verdipapirer, kontanter 
eller en kombinasjon av disse.

Dersom vederlaget som tilbyderen tilbyr, ikke består av likvide 
verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, 
skal det imidlertid inneholde kontanter som en valgmulighet.

I ethvert tilfelle skal tilbyderen, i det minste som en 
valgmulighet, tilby kontantvederlag dersom han/hun, eller 
personer som opptrer i fellesskap med ham/henne, i et tidsrom 
som begynner samtidig med tidsrommet medlemsstaten har 
fastsatt i samsvar med nr. 4 og slutter ved utløpet av fristen for 
å godta tilbudet, kontant har kjøpt verdipapirer som gir 5 % 
eller mer av stemmerettene i målselskapet.

Medlemsstatene kan fastsette at et kontantvederlag må tilbys i 
alle tilfeller, i det minste som en valgmulighet.

6.  I tillegg til vernet fastsatt i nr. 1 kan medlemsstatene 
fastsette ytterligere ordninger beregnet på å verne 
verdipapirinnehaveres interesser, i den utstrekning disse 
ordningene ikke forstyrrer det normale forløpet av et tilbud.
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Artikkel 6

Opplysninger om tilbud

1.  Medlemsstatene skal påse at en beslutning om å framsette 
et tilbud offentliggjøres omgående, og at tilsynsmyndigheten 
underrettes om tilbudet. De kan kreve at tilsynsmyndigheten må 
underrettes før slik beslutning offentliggjøres. Så snart tilbudet 
er offentliggjort, skal administrasjons- eller ledelsesorganet i 
målselskapet og tilbyderen underrette representantene for sine 
respektive arbeidstakere eller, dersom det ikke finnes slike 
representanter, arbeidstakerne direkte.

2.  Medlemsstatene skal påse at en tilbyder pålegges å 
utarbeide og i god tid offentliggjøre et tilbudsdokument som 
inneholder de nødvendige opplysningene slik at innehaverne 
av målselskapets verdipapirer kan treffe en velbegrunnet 
beslutning om tilbudet. Før tilbudsdokumentet offentliggjøres, 
skal tilbyderen oversende det til tilsynsmyndigheten. Når det 
offentliggjøres, skal administrasjons- eller ledelsesorganet i 
målselskapet og tilbyderen oversende det til representantene 
for sine respektive arbeidstakere eller, dersom det ikke finnes 
slike representanter, til arbeidstakerne direkte.

I tilfeller der tilbudsdokumentet nevnt i første ledd skal 
forhåndsgodkjennes av tilsynsmyndigheten og er blitt godkjent, 
skal det, med forbehold om eventuell nødvendig oversettelse, 
være godkjent i alle andre medlemsstater der målselskapets 
verdipapirer er opptatt til notering på markedet, uten at det er 
nødvendig å innhente godkjenning fra tilsynsmyndighetene i 
medlemsstatene. Disse myndighetene kan kreve at det inntas 
ytterligere opplysninger i tilbudsdokumentet bare dersom slike 
opplysninger er særegne for markedet i medlemsstaten eller 
medlemsstatene der målselskapets verdipapirer er opptatt til 
notering, og dreier seg om formalitetene som skal overholdes 
for å godta tilbudet og for å motta vederlaget som skal gis ved 
avslutningen av tilbudet samt de skatteordninger som vil gjelde 
for vederlaget som tilbys verdipapirinnehaverne.

3.  Tilbudsdokumentet nevnt i nr. 2 skal minst inneholde 
opplysninger om:

a)  tilbudsvilkårene,

b)  tilbyderens identitet og, dersom tilbyderen er et selskap, 
dette selskapets type, navn og forretningskontor,

c)  de verdipapirene eller eventuelt verdipapirklassen eller 
-klassene som tilbudet gjelder,

d)  vederlaget som tilbys for hvert verdipapir eller hver 
verdipapirklasse og, i tilfelle av tvungent tilbud, metoden 
som er brukt til å fastsette det, med nærmere opplysninger 
om måten vederlaget skal utbetales på,

e)  godtgjøringen som tilbys for de rettighetene som vil kunne 
bli inndratt som følge av gjennombruddsregelen fastsatt 
i artikkel 11 nr. 4, med nærmere opplysninger om måten 
godtgjøringen skal utbetales på og metoden som er brukt 
til å fastsette den,

f)  den største og minste prosentandel eller mengde 
verdipapirer som tilbyderen forplikter seg til å erverve,

g)  opplysninger om eventuelle eierandeler som tilbyderen og 
personer som opptrer i fellesskap med ham/henne, allerede 
har i målselskapet,

h)  alle vilkår som gjelder for tilbudet,

i)  tilbyderens hensikter med hensyn til målselskapets, og 
eventuelt tilbyderens, framtidige forretningsvirksomhet, 
og med hensyn til bevaring av arbeidsplassene til disse 
selskapenes arbeidstakere og ledelse, herunder enhver 
vesentlig endring i ansettelsesvilkårene, og særlig 
tilbyderens strategiske planer for de to selskapene og de 
sannsynlige følgene for sysselsettingen og plasseringen av 
selskapenes forretningssteder,

j)  fristen for å godta tilbudet,

k)  dersom vederlaget som tilbyderen tilbyr, inneholder 
verdipapirer av noe slag, opplysninger om disse 
verdipapirene,

l)  opplysninger om finansieringen av tilbudet,

m)  identiteten til personer som opptrer i fellesskap med 
tilbyderen eller med målselskapet og, når det dreier seg om 
selskaper, deres type, navn, forretningskontorer og forhold 
til tilbyderen og, når det er mulig, til målselskapet,

n)  den nasjonale lovgivning som vil bli anvendt på avtaler 
inngått mellom tilbyderen og innehaverne av målselskapets 
verdipapirer som følge av tilbudet, og vedkommende 
domstoler.

4.  Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 18 nr. 2 vedta regler for anvendelsen av nr. 3.

5.  Medlemsstatene skal påse at partene i et tilbud pålegges 
når som helst på anmodning å oversende tilsynsmyndighetene 
i sin medlemsstat alle opplysninger de innehar om tilbudet som 
er nødvendige for at tilsynsmyndigheten skal kunne utføre sine 
oppaver.

Artikkel 7

Frist for å godta tilbudet

1.  Medlemsstatene skal fastsette at fristen for å godta et 
tilbud ikke kan være mindre enn to uker og ikke mer enn ti 
uker fra datoen for offentliggjøring av tilbudsdokumentet. Med 
forbehold om at det alminnelige prinsippet fastsatt i artikkel 3 
nr. 1 bokstav f) følges, kan medlemsstatene fastsette at fristen 
på ti uker kan forlenges, forutsatt at tilbyderen gir minst to 
ukers varsel om at han/hun har til hensikt å avslutte tilbudet.
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2.  Medlemsstatene kan fastsette regler som i særlige tilfeller 
endrer fristen nevnt i nr. 1. En medlemsstat kan tillate at en 
tilsynsmyndighet gir fritak fra fristen nevnt i nr. 1 for å la 
målselskapet innkalle til generalforsamling for å vurdere 
tilbudet.

Artikkel 8

Offentliggjøring av tilbudet

1.  Medlemsstatene skal påse at et tilbud offentliggjøres på 
en slik måte at det sikrer oversikt i markedet og integritet for 
verdipapirene til målselskapet, til tilbyderen eller til ethvert 
annet selskap som berøres av tilbudet, særlig for å hindre 
offentliggjøring eller spredning av uriktige eller villedende 
opplysninger.

2.  Medlemsstatene skal fastsette at alle opplysninger og 
dokumenter som kreves etter artikkel 6, offentliggjøres på 
en måte som sikrer at de er lett og raskt tilgjengelige 
for verdipapirinnehavere i det minste i de medlemsstatene 
der målselskapets verdipapirer er opptatt til notering på et 
regulert marked, og for representantene for arbeidstakerne i 
målselskapet og tilbyderen eller, dersom det ikke finnes slike 
representanter, for arbeidstakerne direkte.

Artikkel 9

Plikter for administrasjons- eller ledelsesorganet i 
målselskapet

1.  Medlemsstatene skal påse at reglene fastsatt i nr. 2–5 
følges.

2.  I løpet av tidsrommet nevnt i annet ledd skal 
administrasjons- eller ledelsesorganet i målselskapet innhente 
forhåndstillatelse fra generalforsamlingen før det foretar seg 
noe, unntatt å søke alternative tilbud, som kan føre til at det 
legges hindringer i veien for tilbudet, og særlig før det utsteder 
aksjer som kan føre til at tilbyderen varig hindres i å oppnå 
kontroll over målselskapet.

Slik tillatelse skal være obligatorisk minst fra tidspunktet da 
administrasjons- eller ledelsesorganet i målselskapet mottar 
opplysningene om tilbudet nevnt i artikkel 6 nr. 1 første 
punktum, og så lenge utfallet av tilbudet ikke er offentliggjort 
eller tilbudet ikke er bortfalt. Medlemsstatene kan kreve at slik 
tillatelse innhentes på et tidligere tidspunkt, for eksempel så 
snart administrasjons- eller ledelsesorganet i målselskapet får 
vite at tilbudet er nær forestående.

3.  Med hensyn til beslutninger som er truffet før begynnelsen 
av tidsrommet nevnt i nr. 2 annet ledd og som ennå ikke er helt 
eller delvis gjennomført, skal generalforsamlingen godkjenne 
eller bekrefte enhver beslutning som ikke inngår i selskapets 
normale forretningsdrift, og som, dersom den gjennomføres, 
kan føre til at det legges hindringer i veien for tilbudet.

4.  For at forhåndstillatelsen, godkjenningen eller 
bekreftelsen nevnt i nr. 2 og 3 skal kunne innhentes fra 
verdipapirinnehaverne, kan medlemsstatene vedta regler som 
gjør det mulig å innkalle til generalforsamling på kort varsel, 
forutsatt at denne generalforsamlingen tidligst holdes to uker 
etter at det er innkalt til den.

5.  Administrasjons- eller ledelsesorganet i målselskapet skal 
utarbeide og offentliggjøre et dokument som inneholder dets 
grunngitte uttalelse om tilbudet, herunder dets synspunkter på 
følgene av en gjennomføring av tilbudet for alle selskapets 
interesser, og særlig for sysselsettingen, og på tilbyderens 
strategiske planer for målselskapet og de sannsynlige følgene for 
sysselsettingen og plasseringen av selskapets forretningssteder 
slik det er angitt i tilbudsdokumentet i samsvar med artikkel 6 
nr. 3 bokstav i). Administrasjons- eller ledelsesorganet i 
målselskapet skal samtidig oversende denne uttalelsen til 
representantene for selskapets arbeidstakere eller, dersom det 
ikke finnes slike representanter, til arbeidstakerne direkte. 
Dersom administrasjons- eller ledelsesorganet i målselskapet 
i god tid mottar en egen uttalelse fra representantene for 
arbeidstakerne om følgene av tilbudet for sysselsettingen, skal 
denne uttalelsen vedlegges dokumentet.

6.  Ved anvendelse av nr. 2 menes med «administrasjons- eller 
ledelsesorgan» både administrasjons- eller ledelsesorganet og 
kontrollorganet, dersom et selskap har en todelt styrestruktur.

Artikkel 10

Opplysninger om selskapene i henhold til artikkel 1 nr. 1

1.  Medlemsstatene skal påse at selskaper nevnt i artikkel 1 
nr. 1 offentliggjør detaljerte opplysninger om følgende:

a)  kapitalstruktur, herunder verdipapirer som ikke er opptatt til 
notering på et regulert marked i en medlemsstat, eventuelt 
med en angivelse av de forskjellige aksjeklassene, og 
for hver aksjeklasse de rettigheter og forpliktelser som 
er knyttet til den og prosentandelen av den samlede 
aksjekapitalen den utgjør,

b)  alle restriksjoner på overdragelse av verdipapirer, som 
begrensninger av retten til å inneha verdipapirer eller 
nødvendigheten av å innhente godkjenning fra selskapet 
eller andre verdipapirinnehavere, med forbehold for 
artikkel 46 i direktiv 2001/34/EF,

c)  betydelige direkte og indirekte eierandeler (herunder 
indirekte eierandeler gjennom pyramidestrukturer 
og gjensidige eierinteresser) i henhold til artikkel 85 i 
direktiv 2001/34/EF,

d)  innehavere av verdipapirer som gir særskilte 
kontrollrettigheter og en beskrivelse av disse rettighetene,

e)  kontrollordningen for en eventuell ordning med aksjer eid 
av arbeidstakerne dersom kontrollrettighetene ikke utøves 
direkte av arbeidstakerne,

f)  alle restriksjoner på stemmeretter, som begrensninger i 
stemmerettene for innehavere av en viss prosentandel eller 
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et visst antall stemmer, tidsfrister for å utøve stemmerettene, 
eller ordninger som, med selskapets medvirkning, medfører 
at de finansielle rettighetene som er knyttet til verdipapirer, 
skilles fra det å eie verdipapirene,

g)  avtaler mellom aksjeeiere som er kjent av selskapet og kan 
føre til begrensninger i retten til å overdra verdipapirer og/
eller stemmeretter i henhold til direktiv 2001/34/EF,

h)  reglene som gjelder for utnevning og utskifting av 
medlemmer av administrasjons- eller ledelsesorganet og 
endring av vedtektene,

i)  myndigheten til medlemmene av administrasjons- eller 
ledelsesorganet, særlig med hensyn til å utstede eller kjøpe 
tilbake aksjer,

j)  alle betydelige avtaler som selskapet er part i og som 
trer i kraft, endres eller oppheves ved en endring av 
kontrollen over selskapet etter et overtakelsestilbud, og 
virkningene av dem, unntatt når de er av en slik art at 
offentliggjøring av dem ville være til alvorlig skade for 
selskapet; dette unntaket gjelder ikke dersom selskapet er 
særskilt forpliktet til å offentliggjøre slike opplysninger i 
henhold til andre lovfestede krav,

k)  alle avtaler mellom selskapet og medlemmene av dets 
administrasjons- eller ledelsesorgan eller dets arbeidstakere 
der det er fastsatt at de skal motta godtgjøring dersom 
de fratrer eller sies opp uten gyldig grunn, eller 
dersom deres arbeidsforhold opphører som følge av et 
overtakelsestilbud.

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal offentliggjøres i selskapets 
årsberetning som fastsatt i artikkel 46 i direktiv 78/660/EØF(1) 
og artikkel 36 i direktiv 83/349/EØF(2).

3.  Medlemsstatene skal påse at administrasjons- eller 
ledelsesorganet i selskaper med verdipapirer som er opptatt til 
notering på et regulert marked i en medlemsstat, framlegger 
for den årlige generalforsamlingen en forklarende rapport om 
spørsmålene nevnt i nr. 1.

Artikkel 11

Gjennombrudd

1.  Med forbehold for andre rettigheter og forpliktelser 
fastsatt i fellesskapsretten for selskapene nevnt i artikkel 1 nr. 1 
skal medlemsstatene påse at bestemmelsene fastsatt i nr. 2-7 
får anvendelse når et tilbud er offentliggjort.

(1) Fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 om årsregnskapene for 
visse selskapsformer (EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11). Direktivet sist 
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/51/EF (EUT L 178 av 
17.7.2003, s. 16).

(2) Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 om konsoliderte 
regnskaper (EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1). Direktivet sist endret ved 
direktiv 2003/51/EF.

2.  Ingen begrensninger i retten til å overdra verdipapirer 
fastsatt i målselskapets vedtekter får anvendelse overfor 
tilbyderen i løpet av fristen for å godta tilbudet fastsatt i 
artikkel 7 nr. 1.

Ingen begrensninger i retten til å overdra verdipapirer fastsatt i 
kontraktsmessige avtaler mellom målselskapet og innehaverne 
av dets verdipapirer, eller i kontraktsmessige avtaler mellom 
innehaverne av målselskapets verdipapirer inngått etter at dette 
direktiv ble vedtatt, får anvendelse overfor tilbyderen i løpet av 
fristen for å godta tilbudet fastsatt i artikkel 7 nr. 1.

3.  Begrensninger i stemmeretten fastsatt i målselskapets 
vedtekter skal ikke få virkning på generalforsamlingen som 
treffer beslutning om eventuelle forsvarstiltak i samsvar med 
artikkel 9.

Begrensninger i stemmeretten fastsatt i kontraktsmessige avtaler 
mellom målselskapet og innehavere av dets verdipapirer, eller i 
kontraktsmessige avtaler mellom innehavere av målselskapets 
verdipapirer inngått etter at dette direktiv ble vedtatt, skal ikke 
få virkning på generalforsamlingen som treffer beslutning om 
eventuelle forsvarstiltak i samsvar med artikkel 9.

Verdipapirer som gir flere stemmeretter, skal hvert gi rett 
til bare én stemme ved generalforsamlingen som treffer 
beslutning om forsvarstiltak i samsvar med artikkel 9.

4.  Dersom tilbyderen som følge av et tilbud innehar 
75 % eller mer av kapitalen som gir stemmeretter, får 
verken begrensninger i retten til å overdra verdipapirer eller i 
stemmeretter nevnt i nr. 2 og 3, eller ekstraordinære rettigheter 
for aksjeeierne med hensyn til utnevning eller utskifting av 
medlemmer av administrasjons- eller ledelsesorganet fastsatt 
i målselskapets vedtekter, anvendelse; verdipapirer som gir 
flere stemmeretter, skal hvert gi bare én stemme ved den første 
generalforsamling etter at tilbudet er avsluttet som tilbyderen 
innkaller til for å endre vedtektene eller skifte ut eller utnevne 
medlemmer av administrasjons- eller ledelsesorganet.

For dette formål skal tilbyderen ha rett til å innkalle til 
generalforsamling på kort varsel, forutsatt at denne 
generalforsamlingen tidligst holdes to uker etter at det er 
innkalt til den.

5.  Dersom rettigheter inndras i henhold til nr. 2, 3, eller 4 
og/eller artikkel 12, skal det gis rimelig godtgjøring for ethvert 
tap som innehaverne av disse rettighetene lider. Vilkårene for 
fastsettelsen av slik godtgjøring og måten den skal utbetales på 
skal bestemmes av medlemsstatene.

6.  Nr. 3 og 4 får ikke anvendelse på verdipapirer når 
begrensningene på stemmeretter godtgjøres ved særskilte 
økonomiske fordeler.

7.  Denne artikkel får ikke anvendelse når en medlemsstat 
innehar verdipapirer i målselskapet som gir medlemsstaten 



24.4.2008 Nr. 22/477EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

særlige rettigheter som er forenlige med traktaten, og heller 
ikke på særlige rettigheter fastsatt i nasjonal lovgivning som er 
forenlig med traktaten, eller på samvirkelag.

Artikkel 12

Valgfrie ordninger

1.  Medlemsstatene kan forbeholde seg retten til ikke å 
kreve at selskaper nevnt i artikkel 1 nr. 1 som har sitt 
forretningskontor på deres territorium, anvender artikkel 9 
nr. 2 og 3 og/eller artikkel 11.

2.  Dersom medlemsstatene benytter muligheten fastsatt i 
nr. 1, skal de likevel gi selskaper som har sitt forretningskontor 
på deres territorium, muligheten, som skal kunne omgjøres, til 
å velge å anvende artikkel 9 nr. 2 og 3 og/eller artikkel 11, med 
forbehold for artikkel 11 nr. 7.

Selskapets beslutning skal treffes av generalforsamlingen i 
samsvar med lovgivningen i medlemsstaten der selskapet 
har sitt forretningskontor og i samsvar med reglene 
for vedtektsendringer. Beslutningen skal meddeles 
tilsynsmyndigheten i medlemsstaten der selskapet har sitt 
forretningskontor, og alle tilsynsmyndigheter i medlemsstatene 
der dets verdipapirer er opptatt til notering på regulerte 
markeder, eller der det er søkt om slikt opptak.

3.  Medlemsstatene kan på de vilkår som er fastsatt i nasjonal 
lovgivning frita selskaper som anvender artikkel 9 nr. 2 og 3 
og/eller artikkel 11, fra å anvende artikkel 9 nr. 2 og 3 og/eller 
artikkel 11 dersom de blir gjenstand for et tilbud framsatt av 
et selskap som ikke anvender de samme artiklene som de gjør, 
eller av et selskap som direkte eller indirekte er kontrollert av 
et slikt selskap, i henhold til artikkel 1 i direktiv 83/349/EØF.

4.  Medlemsstatene skal påse at bestemmelsene som får 
anvendelse på de respektive selskapene, offentliggjøres 
omgående.

5.  Det skal for ethvert tiltak som anvendes i samsvar med 
nr. 3, kreves tillatelse fra generalforsamlingen i målselskapet, 
og denne tillatelsen må være mottatt tidligst 18 måneder før 
tilbudet ble offentliggjort i samsvar med artikkel 6 nr. 1.

Artikkel 13

Andre regler som får anvendelse på tilbud

Medlemsstatene skal også fastsette regler for framgangsmåten 
ved tilbud, minst med hensyn til følgende:

a)  utløp av tilbud,

b)  endring av tilbud,

c)  konkurrerende tilbud,

d)  offentliggjøring av utfallet av tilbud,

e)  tilbudenes ugjenkallelighet og de tillatte vilkårene.

Artikkel 14

Informasjon til og konsultasjon med arbeidstakernes 
representanter

Dette direktiv berører ikke reglene for informasjon 
til og konsultasjon med representanter for tilbyderens og 
målselskapets arbeidstakere og, dersom medlemsstatene 
fastsetter det, medbestemmelse for disse arbeidstakerne, i 
henhold til relevante nasjonale bestemmelser, og særlig de som 
er vedtatt i henhold til direktiv 94/45/EF, 98/59/EF, 2001/86/
EF og 2002/14/EF.

Artikkel 15

Tvangsinnløsning

1.  Medlemsstatene skal påse at nr. 2–5 får anvendelse etter 
at et tilbud er framsatt til alle innehavere av målselskapets 
verdipapirer og tilbudet omfatter alle deres verdipapirer.

2.  Medlemsstatene skal påse at en tilbyder kan kreve at alle 
innehavere av de gjenværende verdipapirene skal selge ham/
henne disse verdipapirene til en rettferdig pris. Medlemsstatene 
skal innføre denne rettigheten i et av følgende tilfeller:

a)  når tilbyderen innehar verdipapirer som utgjør minst 90 % 
av kapitalen med stemmeretter og 90 % av stemmerettene 
i målselskapet,

 eller

b)  når han/hun, etter at tilbudet er godtatt, har ervervet eller 
ved avtale har forpliktet seg til å erverve verdipapirer 
som utgjør minst 90 % av målselskapets kapital med 
stemmeretter og 90 % av stemmerettene som omfattes av 
tilbudet.

I tilfellet nevnt i bokstav a) kan medlemsstatene fastsette en 
høyere terskel, som likevel ikke kan være høyere enn 95 % av 
kapitalen med stemmeretter og 95 % av stemmerettene.

3.  Medlemsstatene skal påse at det finnes regler som gjør 
det mulig å beregne når terskelen er nådd.

Når målselskapet har utstedt mer enn en klasse verdipapirer, 
kan medlemsstatene fastsette at retten til tvangsinnløsning kan 
utøves bare i den klassen der terskelen fastsatt i nr. 2 er nådd.

4.  Dersom tilbyderen ønsker å utøve retten til 
tvangsinnløsning, skal han/hun gjøre det innen tre måneder 
etter utløpet av fristen for å godta tilbudet nevnt i artikkel 7.

5.  Medlemsstatene skal påse at en rettferdig pris er garantert. 
Denne prisen skal ha samme form som vederlaget i tilbudet, 
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eller den skal være i kontanter. Medlemsstatene kan fastsette 
at kontanter skal tilbys i det minste som en valgmulighet.

Etter et frivillig tilbud skal vederlaget i tilbudet i begge tilfellene 
nevnt i nr. 2 bokstav a) og b) forutsettes å være rettferdig dersom 
tilbyderen ved å godta tilbudet har ervervet verdipapirer som 
utgjør minst 90 % av kapitalen med stemmeretter som omfattes 
av tilbudet.

Etter et tvungent tilbud skal vederlaget i tilbudet forutsettes å 
være rettferdig.

Artikkel 16

Tvangsutløsning

1.  Medlemsstatene skal påse at nr. 2 og 3 får anvendelse 
etter at et tilbud er framsatt til alle innehavere av målselskapets 
verdipapirer og tilbudet omfatter alle deres verdipapirer.

2.  Medlemsstatene skal påse at en innehaver av gjenværende 
verdipapirer kan kreve at tilbyderen kjøper hans/hennes 
verdipapirer til en rettferdig pris i de samme tilfellene som 
fastsatt i artikkel 15 nr. 2.

3.  Artikkel 15 nr. 3–5 får tilsvarende anvendelse.

Artikkel 17

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner som skal pålegges 
ved overtredelse av de nasjonale tiltak vedtatt i henhold til 
dette direktiv, og treffe alle nødvendige tiltak for å påse at de 
iverksettes. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse 
tiltakene senest på datoen fastsatt i artikkel 21 nr. 1, og om 
eventuelle endringer av disse snarest mulig.

Artikkel 18

Komitéframgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske 
verdipapirkomité nedsatt ved beslutning 2001/528/EF (heretter 
kalt «komiteen»).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8, forutsatt 
at gjennomføringstiltakene vedtatt i samsvar med denne 
framgangsmåten ikke endrer de vesentlige bestemmelsene i 
dette direktiv.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3.  Med forbehold for gjennomføringstiltak som allerede er 
vedtatt, skal anvendelsen av de bestemmelser i dette direktiv som 
krever at det vedtas tekniske regler og beslutninger i samsvar 
med nr. 2, opphøre fire år etter dette direktivs ikrafttredelse. 
Etter forslag fra Kommisjonen kan Europaparlamentet og 
Rådet fornye de aktuelle bestemmelsene etter framgangsmåten 
fastsatt i traktatens artikkel 251, og for dette formål skal de 
revidere dem før utløpet av fristen nevnt ovenfor.

Artikkel 19

Kontaktutvalg

1.  Det skal nedsettes et kontaktutvalg som skal ha som 
oppgave:

a)  med forbehold for traktatens artikkel 226 og 227, å lette 
harmonisert anvendelse av dette direktiv gjennom jevnlige 
møter særlig om praktiske problemer som oppstår ved 
anvendelsen,

b)  om nødvendig å gi Kommisjonen råd om tilføyelser til 
eller endringer av dette direktiv.

2.  Det skal ikke være kontaktutvalgets oppgave å vurdere 
vedtak gjort av tilsynsmyndigheter i enkelttilfeller.

Artikkel 20

Revisjon

Fem år etter datoen fastsatt i artikkel 21 nr. 1 skal Kommisjonen 
gjennomgå dette direktiv i lys av den erfaring som er vunnet 
ved anvendelsen av det, og om nødvendig forslå en revisjon. 
Denne gjennomgåelsen skal omfatte en oversikt over de 
kontrollstrukturer og hindringer for overtakelsestilbud som 
ikke omfattes av dette direktiv.

For dette formål skal medlemsstatene hvert år oversende 
Kommisjonen opplysninger om overtakelsestilbud som er 
framsatt overfor selskaper hvis verdipapirer er opptatt til 
notering på deres regulerte markeder. Disse opplysningene 
skal omfatte de aktuelle selskapenes nasjonalitet, utfallet av 
tilbudene og alle andre opplysninger som er relevante for å 
forstå hvordan overtakelsestilbud virker i praksis.

Artikkel 21

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 20. mai 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.
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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 22

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den Europeiske Unions Tidende.

Artikkel 23

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003(2) ble det 
vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 
forelå 1. september 2002.

2)  17. desember 2003 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standard Board) den reviderte 
internasjonale regnskapsstandard (IAS) 39: «Finansielle 
instrumenter — innregning og måling» som en del av 
IASBs initiativ for å forbedre 15 standarder tidsnok 
til at de skal kunne anvendes av selskaper som vedtar 
IAS første gang i 2005. Formålet med revisjonen var 
en videre forbedring av de eksisterende internasjonale 
regnskapsstandardenes kvalitet og innbyrdes 
sammenheng.

3)  IASB utgav 31. mars 2004 en endring av IAS 39: 
«Finansielle instrumenter — innregning og måling» med 
hensyn til regnskapsføring av virkelig verdi-sikring for 
porteføljesikring av renterisiko. Det overordnede målet 
for endringen er å forenkle gjennomføringen av IAS 39 
ved innføring av sikringsbokføring av virkelig verdi for 
porteføljesikring av renterisiko.

1 () EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
2 () EUT L 261 av 13.10.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning 

(EF) nr. 707/2004 (EUT L 111 av 17.4.2004, s. 3).

4)  I henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 har 
Kommisjonen som mål å etablere en stabil plattform av 
internasjonale regnskapsstandarder fra og med 1. januar 
2005. Visse viktige bestemmelser i IAS 39 er imidlertid 
fremdeles gjenstand for drøftinger mellom IASB, Den 
europeiske sentralbank, tilsynsorganer og banksektoren. 
Disse bestemmelsene gjelder alternativet for føring av 
alle finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig 
verdi, samt sikringsbokføring. Hver enkelt av disse 
bestemmelsene gjelder områder som er helt frittstående 
og klart atskilt fra standarden for øvrig. For at fristen 
1. januar 2005 skal kunne overholdes må IAS 39 innføres 
med unntak for disse bestemmelsene.

5)  IAS 39 innfører et alternativ for føring av alle finansielle 
eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi, uten 
restriksjoner. IASB har imidlertid nylig offentliggjort et 
høringsutkast (et samrådsdokument) der det foreslås en 
endring av IAS 39 som begrenser standardens virkelig 
verdi-alternativ. Endringsforslaget er en direkte reaksjon 
på den uro som har kommet til uttrykk fra Den europeiske 
sentralbank, tilsynsorganer representert i Basel-komiteen 
samt verdipapirtilsyn i medlemsstatene, som alle er 
bekymret for at virkelig verdi-alternativet skal kunne 
misbrukes, særlig når det dreier seg om et selskaps egne 
forpliktelser. Kommisjonen vurderer disse spørsmålene 
som viktige og krever ytterligere undersøkelser. IASB 
har mottatt en rekke kommentarer til endringsforslaget, 
og forventes å ta en endelig beslutning om spørsmålet 
innen utgangen av 2004. Forordningen tillater at virkelig 
verdi-alternativet anvendes på finansielle eiendeler. Når 
det dreier seg om finansielle eiendeler som ikke omsettes 
i aktive og likvide markeder, bør imidlertid selskapene 
sørge for at virkelig verdi-alternativet anvendes på 
finansielle eiendeler på en måte som medfører pålitelig 
måling.

6)  Virkelig verdi-alternativet bør ikke anvendes fullt ut før 
IASB har funnet en løsning på dette problemet, og før 
Kommisjonen kan anerkjenne at en passende løsning er 
funnet. Ettersom anvendelse av virkelig verdi-alternativet 
fullt ut bare er et alternativ, er de aktuelle bestemmelsene 
klart avgrenset fra standarden for øvrig.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2086/2004

av 19. november 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til innlemmelse av IAS 39(*)

2008/EØS/22/68

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 363 av 9.12.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 38
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7)  Når det gjelder sikringsbokføring, drøftes det hvorvidt 
IAS 39 tar tilstrekkelig hensyn til den måte eiendeler/
forpliktelser forvaltes på av mange europeiske 
banker, særlig i et miljø med fast rente. Striden står 
om hvorvidt sikringsbokføring skal begrenses til enten 
kontantstrømssikring eller virkelig verdi-sikring, og om 
de strenge kravene med hensyn til disse sikringenes 
effektivitet.

8)  Mange europeiske banker hevder at IAS 39 ikke tillater 
dem å anvende sikringsbokføring på deres innlån til 
hovedvirksomheten på porteføljebasis, og vil tvinge 
dem til å gjennomføre store og kostbare endringer både 
i deres forvaltning av eiendeler/forpliktelser og i deres 
regnskapssystemer. Ettersom en porteføljesikring — på 
grunn av indre vekselvirkninger og loven om de store 
tall — er forskjellig fra sikring av én enkelt forpliktelse, 
hevdes det også at sikringsbokføring av en portefølje 
av innlån til hovedvirksomheten basert på måling av 
virkelig verdi er i samsvar med prinsippet i IAS 39 om at 
den virkelige verdien av en finansiell forpliktelse med et 
anfordringselement ikke kan være mindre enn det beløp 
som skal betales umiddelbart.

9)  Spørsmålet om hvorvidt og hvordan porteføljesikring 
skal behandles regnskapsmessig, kan utformes på en 
slik måte at det bedre gjenspeiler de særskilte forhold 
som gjelder for banker som driver sin virksomhet i et 
miljø med fast rente, anerkjennes av IASB som et viktig 
spørsmål. Som et prioritert tiltak har IASB nedsatt en 
arbeidsgruppe som er i ferd med å undersøke europeiske 
bankers forslag om at det i IAS 39 innføres en ny metode 
for sikringsbokføring (sikring av rentemargin) som på en 
mer nøyaktig måte vil kunne gjenspeile hvordan disse 
bankene forvalter sine eiendeler/forpliktelser.

10)  De bestemmelser i IAS 39 som har direkte tilknytning 
til regnskapsmessig behandling av porteføljesikring, 
bør derfor ikke vedtas for obligatorisk bruk på dette 
stadium, fordi de ikke kan betraktes som endelige og kan 
bli endret i nær framtid. De relevante bestemmelsene 
som er unntatt fra obligatorisk anvendelse, er klart 
avgrenset fra standarden for øvrig. De vedrører de 
bestemmelsene som ikke gjenspeiler en porteføljemetode 
og derfor forhindrer anvendelse av sikringsbokføring 
på innlån til hovedvirksomheten, og de bestemmelsene 
som assimilerer en risiko for førtidig innløsning med en 
renterisiko og derfor er til hinder for en videreføring av 
de risikohåndteringsteknikker som kan godkjennes av 
banktilsynene. Selskapene har imidlertid mulighet til å 
anvende disse bestemmelsene, og kan derfor anvende alle 
bestemmelser om sikringsbokføring i IAS 39.

11)  Det er av avgjørende betydning at en regnskapsstandard 
for behandling av finansielle instrumenter innlemmes i 
det hovedsett av regnskapsstandarder som i henhold til 

Fellesskapets regelverk skal anvendes av selskaper fra og 
med 2005. Målet er derfor at en endret IAS 39 i sin helhet 
kan vedtas av Kommisjonen så snart som mulig og senest 
innen utgangen av 2005. Kommisjonen vil følgelig vurdere 
anvendeligheten av IAS 39 så snart bestemmelsene 
om virkelig verdi-alternativet og sikringsbokføring er 
blitt endret av IASB, og senest innen 31. desember 
2005. En løsning er under utarbeidelse mellom IASB, 
Den europeiske sentralbank og banktilsynene når det 
gjelder anvendelse av virkelig verdi-alternativet fullt ut. 
Kommisjonen vil følge det igangværende arbeidet nøye, 
og regelmessig vurdere standardens anvendelighet. På 
samme måte har den snarlige vedtakelsen av passende 
bestemmelser om sikringsbokføring nær sammenheng 
med den framgang som gjøres i arbeidsgruppen nedsatt 
av IASB.

12)  Selskaper som første gang utarbeider sitt finansregnskap 
i samsvar med internasjonale standarder for finansiell 
rapportering (IFRS) og anvender IAS 39 i den utgave 
som er vedlagt denne forordning, bør betraktes som 
«førstegangsbrukere» som definert i IFRS 1 slik den 
er vedtatt ved forordning (EF) nr. 707/2004 og denne 
forordning. Formålet med IFRS 1 er at omkostningene 
i forbindelse med full overgang til IAS/IFRS ikke bør 
overstige fordelene for brukere av finansregnskap. Det 
samme argumentet gjelder også i forbindelse med en 
eventuell overgang til full anvendelse av godkjente IAS-
er. Følgelig bør henvisninger til IAS/IFRS i IFRS 1, som 
ble vedtatt ved forordning (EF) nr. 707/2004, forstås som 
henvisninger til IAS/IFRS som vedtatt på grunnlag av 
forordning (EF) nr. 1606/2002.

13)  Vedtakelsen av IAS 39 innebærer følgelig at IAS 
nr. 12, 18, 19, 30, 36 og 37 samt SIC-27, som ble 
vedtatt ved forordning (EF) nr. 1725/2003, må endres 
for å sikre overensstemmelse mellom de aktuelle 
regnskapsstandardene.

14)  Kommisjonen har derfor konkludert med at IAS 39, 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning, oppfyller 
kriteriene for vedtakelse som fastsatt i artikkel 3 i 
forordning (EF) nr. 1606/2002.

15)  Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor endres.

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1.  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) 39: «Finansielle 
instrumenter — innregning og måling», med unntak av 
visse bestemmelser om bruk av virkelig verdi-alternativet og 
visse bestemmelser tilknyttet sikringsbokføring, innsettes i 
vedlegget til forordning (EF) nr. 1725/2003.

Teksten som settes inn, som angitt i første ledd, er fastsatt i 
vedlegget til denne forordning.

2.  Selskaper skal betraktes som «førstegangsbrukere» i 
samsvar med nr. 1. Henvisninger til IAS/IFRS i IFRS 1 
skal forstås som henvisninger til IAS/IFRS som vedtatt av 
Kommisjonen på grunnlag av forordning (EF) nr. 1606/2002.

3.  IAS nr. 12, 18, 19, 30, 36 og 37, SIC-27 samt internasjonal 
standard for finansiell rapportering nr. 1 endres i samsvar 
med vedlegg B i IAS 39, som fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse senest 1. januar 2005.

Utferdiget i Brussel, 19. november 2004.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen
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IAS 39

VEDLEGG

INTERNASjonale regnskapsstandarder

IAS Tittel

IAS 39 «Finansielle instrumenter — innregning og måling», med unntak av bestemmelsene vedrørende bruk 
av virkelig verdi-alternativet og visse bestemmelser tilknyttet sikringsbokføring

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
informasjon kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.uk.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 39

Finansielle instrumenter — innregning og måling

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-7

Definisjoner 8-9

Innebygde derivater 10-13

Innregning og fraregning 14-42

Førstegangsinnregning 14

Fraregning av en finansiell eiendel 15-23

Overføringer som oppfyller kravene til fraregning 24-28

Overføringer som ikke oppfyller kravene til fraregning 29

Vedvarende engasjement i overførte eiendeler 30-35

Alle overføringer 36-37

Alminnelig kjøp eller salg av en finansiell eiendel 38

Fraregning av en finansiell forpliktelse 39-42

Måling 43-70

Førstegangsmåling av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 43-44

Etterfølgende måling av finansielle eiendeler 45-46

Etterfølgende måling av finansielle forpliktelser 47

Betraktninger vedrørende måling av virkelig verdi 48-49

Omklassifiseringer 50-54

Gevinster og tap 55-57

Verdifall og tapsutsatthet på finansielle eiendeler 58-62

Finansielle eiendeler balanseført til amortisert kost 63-65

Finansielle eiendeler balanseført til anskaffelseskost 66

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg 67-70

Sikring 71-102

Sikringsinstrumenter 72-77

Poster som oppfyller kravene til sikringsinstrumenter 72-73

Øremerking av sikringsinstrumenter 74-77

Sikringsobjekter 78-84

Poster som oppfyller kravene til sikringsobjekter 78-80



24.4.2008 Nr. 22/485EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 39

Nr.

Øremerking av finansielle poster som sikringsobjekter 81

Øremerking av ikke-finansielle poster som sikringsobjekter 82

Øremerking av grupper av poster som sikringsobjekter 83-84

Sikringsbokføring 85-101

Virkelig verdi-sikring 89-94

Kontantstrømssikring 95-101

Sikring av en nettoinvestering 102

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 103-108

Oppheving av andre uttalelser 109-110

Denne reviderte standard erstatter IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» (revidert 2000), og får 
anvendelse på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere 
anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å etablere prinsipper for innregning og måling av finansielle eiendeler, finansielle 
forpliktelser og enkelte kontrakter vedrørende kjøp eller salg av ikke-finansielle gjenstander. Krav til presentasjon 
av og opplysninger om finansielle instrumenter er fastsatt i IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og 
presentasjon».

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

a)  andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres i henhold til 
ias 27: «konsernregnskap og separat finansregnskap», ias 28: «investeringer i tilknyttede foretak» og 
ias 31: «andeler i felleskontrollert virksomhet». foretak skal imidlertid anvende denne standard på en 
andel i et datterforetak, i et tilknyttet foretak eller i felleskontrollert virksomhet som i samsvar med ias 27, 
ias 28 eller ias 31 regnskapsføres i henhold til denne standard. foretak skal også anvende denne standard 
på derivater på en andel i et datterforetak, i et tilknyttet foretak eller i felleskontrollert virksomhet, med 
mindre derivatet oppfyller definisjonen av et egenkapitalinstrument for foretaket i henhold til ias 32.

b)  rettigheter og plikter i henhold til leieavtaler der ias 17: «leieavtaler» kommer til anvendelse. Derimot 
er 

i)  fordringer tilknyttet leieavtaler som er innregnet av en utleier, underlagt bestemmelsene om fraregning 
og verdifall i denne standard (se nr. 15–37, 58, 59, 63–65 samt aG36–aG52 og aG84–aG93 i 
vedlegg a),

ii)  gjeld tilknyttet finansielle leieavtaler som er innregnet av en leietaker, underlagt bestemmelsene om 
fraregning i denne standard (se nr. 39–42 og aG57–aG63 i vedlegg a),

og

iii)  derivater som er innebygd i leieavtaler, underlagt bestemmelsene om innebygde derivater i denne 
standard (se nr. 10–13 og aG27–aG33 i vedlegg a).

c)  arbeidsgiveres rettigheter og plikter i henhold til ordninger for ytelser til ansatte, der ias 19: «Ytelser til 
ansatte» kommer til anvendelse.
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d)  rettigheter og plikter som oppstår i henhold til forsikringskontrakter. foretak skal imidlertid anvende denne 
standard på et finansielt instrument som har form av en forsikringskontrakt (eller gjenforsikringskontrakt) 
som beskrevet i ias 32 nr. 6, men som i hovedsak vedrører overføring av finansiell risiko som beskrevet 
i nr. 52 i nevnte standard. i tillegg er derivater som er innebygd i forsikringskontrakter, underlagt 
bestemmelsene om innebygde derivater i denne standard (se nr. 10–13 og aG27–aG33 i vedlegg a).

e)  finansielle instrumenter utstedt av foretaket som oppfyller definisjonen på et egenkapitalinstrument i ias 
32 (herunder opsjoner og tegningsretter). innehaveren av slike egenkapitalinstrumenter skal imidlertid 
anvende denne standard på disse instrumentene, med mindre de omfattes av unntaket i bokstav a) 
ovenfor.

f)  finansielle garantikontrakter (herunder kredittrammer og andre kontrakter vedrørende mislighold av 
kreditt) som fastsetter at særlige betalinger skal skje for å godtgjøre innehaveren for et tap denne pådrar 
seg på grunn av at en bestemt debitor unnlater å foreta en betaling ved forfall i henhold til de opprinnelige 
eller endrede vilkårene til et gjeldsinstrument (se nr. 3). en utsteder av en slik finansiell garantikontrakt 
skal i utgangspunktet innregne den til virkelig verdi, og deretter måle den til det høyeste av i) det beløp som 
er innregnet i henhold til ias 37: «avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler , og ii) det 
beløp som opprinnelig ble innregnet, med fradrag for kumulativ amortisering innregnet i samsvar med ias 
18: «Driftsinntekter» der dette passer. finansielle garantier er underlagt fraregningsbestemmelsene i denne 
standard (se nr. 39–42 og aG57–aG63 i vedlegg a).

g)  kontrakter om betinget vederlag i en virksomhetssammenslutning (se nr. 65–67 i ias 22: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

h)  kontrakter som krever en betaling basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler (se aG1 i 
vedlegg a). andre typer derivater som er innebygd i slike kontrakter, er imidlertid underlagt bestemmelsene 
om innebygde derivater i denne standard (dersom en rentebytteavtale («swap») for eksempel er betinget av 
en klimatisk variabel så som antall døgn over en viss temperatur, er rentebytteavtaleelementet et innebygd 
derivat som ligger innenfor denne standards virkeområde — se nr. 10–13 og aG27–aG33 i vedlegg a).

i)  lånetilsagn, bortsett fra dem som er beskrevet i nr 4, som ikke kan gjøres opp netto i kontanter eller i 
et annet finansielt instrument. et lånetilsagn anses ikke som oppgjort netto bare fordi lånet er utbetalt i 
porsjoner (for eksempel et byggelån i form av et pantelån som er utbetalt i porsjoner i forhold til framdriften 
i byggearbeidet). en utsteder av et tilsagn om å gi et lån til en rente som ligger under markedsrenten, 
skal i utgangspunktet innregne den til virkelig verdi og deretter måle den til det høyeste av i) det beløpet 
som ble innregnet i henhold til ias 37, og ii) det beløpet som opprinnelig ble innregnet, med fradrag for 
kumulativ amortisering innregnet i samsvar med ias 18 der dette passer. en utsteder av lånetilsagn skal 
anvende ias 37 på andre lånetilsagn som ikke omfattes av denne standard. lånetilsagn er underlagt 
fraregningsbestemmelsene i denne standard (se nr. 15–42 og aG36–aG63 i vedlegg a).

3.  finansielle garantikontrakter er underlagt denne standard dersom de fastsetter at betaling skal skje som 
reaksjon på endringer i en nærmere angitt rentesats, en pris på finansielle instrumenter, en råvarepris, en 
valutakurs, en indeks for priser eller satser, kredittverdighet eller en kredittindeks, eller en annen variabel (ofte 
kalt «underliggende»). en finansiell garantikontrakt som for eksempel fastsetter at betalinger skal skje dersom 
kredittverdigheten til en debitor faller under et bestemt nivå, omfattes av denne standard.

4.  lånetilsagn som foretaket øremerker som finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, omfattes av 
denne standard. et foretak som kort tid etter at lånetilsagnet er mottatt, har en tidligere praksis med å selge de 
eiendelene som følger av foretakets lånetilsagn, skal anvende denne standard på alle sine lånetilsagn i samme 
klasse.

5.  Denne standard kommer til anvendelse på kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand som 
kan gjøres opp netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter, 
som om kontraktene var finansielle instrumenter, unntatt kontrakter som er inngått og fortsatt innehas med det 
formål å motta eller levere en ikke-finansiell gjenstand i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- 
eller brukskrav.

6.  Det er ulike måter en kontrakt om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand kan gjøres opp netto i kontanter 
eller i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter. Eksempler på dette er

a)  når vilkårene i kontrakten tillater begge parter å gjøre opp kontrakten netto i kontanter eller i et annet finansielt 
instrument, eller ved å bytte finansielle instrumenter,
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b)  når adgangen til å gjøre opp netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument, eller ved å bytte finansielle 
instrumenter, ikke er eksplisitt i vilkårene i kontrakten, men foretaket har en praksis for å gjøre opp tilsvarende 
kontrakter netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument, eller ved å bytte finansielle instrumenter 
(enten med motparten, ved å inngå utligningskontrakter eller ved å selge kontrakten før den utøves eller 
forfaller),

c)  når foretaket for tilsvarende kontrakter har en praksis for å motta det underliggende og selge dette innen en 
kort periode etter levering med det formål å generere et overskudd fra kortsiktige svingninger i pris eller 
salgsmarginer,

og

d)  når den ikke-finansielle gjenstanden som kontrakten omfatter, lett kan omgjøres i kontanter.

En kontrakt der bokstav b) eller c) kommer til anvendelse, er ikke inngått med det formål å motta eller levere 
den ikke-finansielle gjenstanden i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov, og 
faller dermed innenfor virkeområdet til denne standard. Andre kontrakter der nr. 5 kommer til anvendelse, blir 
vurdert for å avgjøre om de ble inngått og fortsatt innehas med det formål å motta eller levere ikke-finansielle 
gjenstander i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov, og om de derfor omfattes 
av denne standard.

7.  En utstedt opsjon om å kjøpe eller selge en ikke-finansiell gjenstand som kan gjøres opp i kontanter eller et annet 
finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter, i samsvar med nr. 6 bokstav a) eller d), faller inn 
under virkeområdet til denne standard. En slik kontrakt kan ikke inngås med det formål å motta eller levere ikke-
finansielle gjenstander i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov.

DEFINISJONER

8.  Følgende begreper som er definert i IAS 32, benyttes i denne standard i den betydning som er fastsatt i IAS 32 
nr. 11. I IAS 32 defineres følgende begreper:

finansielt instrument– 

finansiell eiendel– 

finansiell forpliktelse– 

egenkapitalinstrument– 

og gir veiledning om anvendelsen av disse definisjonene.

9.  følgende begreper anvendes i denne standard:

Definisjon av et derivat

et «derivat» er et finansielt instrument eller en annen kontrakt som omfattes av denne standard (se nr. 2–7), og 
som har alle de tre følgende kjennetegnene:

a)  Derivatets verdi endres som reaksjon på endringer i en nærmere angitt rentesats, pris på finansielle 
instrumenter, råvarepris, valutakurs, en indeks for priser eller satser, kredittverdighet eller kredittindeks, 
eller en annen variabel (ofte kalt «underliggende»), 

b)  det krever ingen innledende nettoinvestering eller en innledende nettoinvestering som er mindre enn det 
som ville kreves for andre typer kontrakter som forventes å ha en tilsvarende reaksjon på endringer i 
markedsfaktorer, 

og

c)  det skal gjøres opp på et framtidig tidspunkt.
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Definisjoner av fire kategorier av finansielle instrumenter

en «finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet» er en finansiell eiendel 
eller en finansiell forpliktelse som oppfyller en av følgende betingelser:

a)  Den er klassifisert som holdt for omsetning. en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir 
klassifisert som holdt for omsetning dersom den 

i)  i hovedsak er anskaffet eller pådratt med det formål å selge den eller kjøpe den tilbake på kort sikt, 

ii)  er en del av en portefølje av identifiserte finansielle instrumenter som blir styrt sammen, og som det er 
godtgjort at det foreligger et nylig faktisk mønster for kortsiktig realisering av overskudd for, 

eller

iii)  er et derivat (med unntak for et derivat som er et øremerket og effektivt sikringsinstrument).

b)  […] alle finansielle eiendeler […] som omfattes av denne standard, kan når de førstegangsinnregnes, 
øremerkes som finansiell eiendel […] til virkelig verdi over resultatet, med unntak for investeringer i 
egenkapitalinstrumenter som ikke har noen notert markedskurs i et aktivt marked, og hvis virkelige verdi 
ikke kan måles på en pålitelig måte (se nr. 46 bokstav c) og aG80 og aG81 i vedlegg a).

«investeringer som holdes til forfall» er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller 
lar seg fastsette samt et fast forfall, og som et foretak har en positiv intensjon om og evne til å holde til forfall 
(se aG16–aG25 i vedlegg a), med unntak for 

a)  de som foretaket ved førstegangsinnregning øremerker til virkelig verdi over resultatet, 

b)  de som foretaket øremerker som tilgjengelige for salg, 

 og

c)  de som oppfyller definisjonen av utlån og fordringer.

et foretak skal ikke klassifisere finansielle eiendeler som holdt til forfall dersom foretaket, i løpet av 
inneværende regnskapsår eller de to foregående regnskapsårene har solgt eller omklassifisert mer enn en 
ubetydelig mengde av investeringer som holdes til forfall før forfall (mer enn ubetydelig i forhold til den 
totale mengden av investeringer som holdes til forfall), med unntak for salg eller omklassifiseringer som 

i)  er så nær opptil forfall eller den finansielle eiendelens innløsningstidspunkt (for eksempel mindre enn 
tre måneder før forfall) at endringer i markedsrenten ikke ville ha noen vesentlig innvirkning på den 
finansielle eiendelens virkelige verdi, 

ii)  skjer etter at foretaket har innkrevd praktisk talt hele den finansielle eiendelens opprinnelige hovedstol 
gjennom planlagte eller førtidige betalinger,

 eller

iii)  er henførbare til en isolert hendelse som ligger utenfor foretakets kontroll, som ikke vil gjentas og som 
foretaket ikke med rimelighet kunne forventet.

«Utlån og fordringer» er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, 
og som ikke blir notert i et aktivt marked, unntatt 

a)  de som foretaket har til hensikt å selge umiddelbart eller på kort sikt, som skal klassifiseres som holdt for 
omsetning, og de som foretaket ved førstegangsinnregning øremerker til virkelig verdi over resultatet, 
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b)  de som foretaket ved førstegangsinnregning øremerker som tilgjengelige for salg, 

 eller

c)  de som innehaveren kanskje ikke vil kunne gjenvinne praktisk talt hele sin opprinnelige investering i, 
bortsett fra på grunn av svekket kreditt, og som skal klassifiseres som tilgjengelige for salg.

en andel anskaffet i en samling av eiendeler som ikke er utlån eller fordringer (for eksempel en andel i et 
investeringsfond eller et tilsvarende fond), er ikke et lån eller en fordring.

«finansielle eiendeler tilgjengelige for salg» er ikke-derivative finansielle eiendeler som er øremerket som 
tilgjengelige for salg eller ikke er klassifisert som a) utlån og fordringer, b) investeringer som holdes til 
forfall, eller c) finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet.

Definisjoner knyttet til innregning og måling

«en finansiell eiendels eller finansiell forpliktelses amortiserte kost» er det beløp som den finansielle 
eiendelen eller den finansielle forpliktelsen måles til ved førstegangsinnregning, minus tilbakebetalinger 
på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ amortisering ved en effektiv rente-metode, av enhver differanse 
mellom dette førstegangsbeløpet og forfallsbeløpet, og minus en eventuell reduksjon (direkte eller ved bruk 
av en avsetningskonto) for verdifall eller tapsutsatthet.

en effektiv rente-metode benyttes til å beregne amortisert kost for en finansiell eiendel eller en finansiell 
forpliktelse (eller en gruppe av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser) og for å tilordne 
renteinntekt eller rentekostnad over en relevant periode. Den effektive renten er den renten som nøyaktig 
diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets 
forventede levetid, eller over en kortere periode der dette passer, til netto balanseført verdi av den finansielle 
eiendelen eller den finansielle forpliktelsen. ved beregning av den effektive renten skal et foretak estimere 
kontantstrømmer og ta i betraktning alle kontraktsmessige vilkår ved det finansielle instrumentet (for 
eksempel førtidig betaling, kjøpsopsjoner og tilsvarende opsjoner), men skal ikke ta hensyn til framtidige 
kredittap. Beregningen omfatter alle honorarer og punkter betalt eller mottatt mellom parter i kontrakten 
som er en integrert del av den effektive renten (se ias 18), transaksjonsutgifter og alle andre merbetalinger 
eller rabatter. Det antas at kontantstrømmene og den forventede levetiden til en gruppe av tilsvarende 
finansielle instrumenter kan estimeres på en pålitelig måte. i de sjeldne tilfellene der det imidlertid ikke 
er mulig å estimere kontantstrømmene eller den forventede levetiden til et finansielt instrument (eller 
gruppe av finansielle instrumenter) på en pålitelig måte, skal foretaket benytte de kontraktsmessige 
kontantstrømmene over hele den kontraktsmessige løpetiden til det finansielle instrumentet (eller gruppen 
av finansielle instrumenter).

«fraregning» er fjerning av en tidligere innregnet finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse fra et 
foretaks balanse.

«virkelig verdi» er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon 
på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter(1).

et «alminnelig kjøp eller salg» er kjøp eller salg av en finansiell eiendel i henhold til en kontrakt hvis vilkår 
krever levering av eiendelen innenfor den tidsrammen som generelt er etablert gjennom regulering eller 
sedvane i det aktuelle markedet.

«transaksjonsutgifter» er marginale utgifter som er direkte henførbar til anskaffelse, utstedelse eller 
avhending av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse (se aG13 i vedlegg a). en marginal utgift 
er en utgift som ikke ville påløpt dersom foretaket ikke hadde anskaffet, utstedt eller avhendet det finansielle 
instrumentet.

Definisjoner knyttet til sikringsbokføring

et «bindende tilsagn» er en bindende avtale om utveksling av en nærmere angitt mengde ressurser til en 
nærmere angitt pris på ett eller flere nærmere angitte framtidige tidspunkter.

(1) Nr. 48, nr. 49 og AG69–AG82 i vedlegg A inneholder krav til fastsettelse av en finansiell eiendels eller finansiell forpliktelses 
virkelige verdi.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/490 24.4.2008

IAS 39

en «forventet transaksjon» er en ikke-bindende, men forventet framtidig transaksjon.

et «sikringsinstrument» er et øremerket derivat eller (for en sikring av bare risikoen for endringer i 
utenlandske valutakurser) en øremerket ikke-derivativ finansiell eiendel eller ikke-derivativ finansiell 
forpliktelse hvis virkelige verdi eller kontantstrømmer forventes å utligne endringer i den virkelige verdien 
av eller kontantstrømmene til et øremerket sikringsobjekt (nr. 72–77 og aG94–aG97 i vedlegg a inneholder 
en utfyllende definisjon av et sikringsinstrument).

et «sikringsobjekt» er en eiendel, en forpliktelse, et bindende tilsagn, en svært sannsynlig forventet 
transaksjon eller en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet som a) eksponerer foretaket for risiko for 
endringer i virkelig verdi eller framtidige kontantstrømmer, og b) er øremerket som sikret (nr. 78–84 og 
aG98–aG101 i vedlegg a inneholder en utfyllende definisjon av sikringsobjekter).

«sikringseffektivitet» er i hvilken grad endringer i den virkelige verdien av eller kontantstrømmene for 
sikringsobjektet som er henførbare til en sikret risiko, blir utlignet ved endringer i den virkelige verdien av 
eller kontantstrømmene for sikringsinstrumentet (se aG105–aG113 i vedlegg a).

INNEBYGDE DERIVATER

10.  Et innebygd derivat er en bestanddel av et hybridinstrument (kombinert instrument) som også omfatter en 
ikke-derivativ vertskontrakt — med den virkning at noe av kontantstrømmene til det kombinerte instrumentet 
varierer på en tilsvarende måte som for et frittstående derivat. Et innebygd derivat er årsak til at noen eller alle 
kontantstrømmene som kontrakten ellers ville kreve, blir endret i samsvar med en nærmere angitt rentesats, pris på 
finansielle instrumenter, råvarepris, valutakurs, en indeks for priser eller satser, kredittverdighet eller kredittindeks, 
eller en annen variabel. Et derivat som er knyttet til et finansielt instrument, men som er kontraktsmessig 
overførbart uavhengig av instrumentet, eller har en annen motpart enn instrumentet er ikke et innebygd derivat, 
men et separat finansielt instrument.

11.  et innebygd derivat skal bare skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som et derivat i henhold til denne 
standard dersom 

a)  de økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen ved det innebygde derivatet ikke er nært knyttet 
til de økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen ved vertskontrakten (se aG30 og aG33 i 
vedlegg a), 

b)  et separat instrument med de samme vilkårene som det innebygde derivatet ville oppfylt definisjonen av et 
derivat, 

 og

c)  hybridinstrumentet (det kombinerte instrumentet) ikke blir målt til virkelig verdi med endringer i den 
virkelige verdien innregnet i resultatet (dvs. at et derivat som er innebygd i en finansiell eiendel eller en 
finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, ikke blir skilt ut).

Dersom et innebygd derivat blir skilt ut, skal vertskontrakten regnskapsføres i henhold til denne standard 
dersom det er et finansielt instrument, og i samsvar med andre egnede standarder dersom det ikke er et 
finansielt instrument. Denne standard omhandler ikke hvorvidt et innebygd derivat skal presenteres separat 
i regnskapsoppstillingen.

12.  Dersom det i henhold til denne standard kreves at et foretak skiller ut et innebygd derivat fra dets vertskontrakt, 
men ikke er i stand til å måle det innebygde derivatet separat, verken ved anskaffelsen eller på et senere 
tidspunkt for finansiell rapportering, skal foretaket behandle hele den kombinerte kontrakten som en finansiell 
eiendel eller finansiell forpliktelse holdt for omsetning.

13.  Dersom et foretak ikke på en pålitelig måte er i stand til å fastsette den virkelige verdien av et innebygd derivat 
på grunnlag av derivatets vilkår og betingelser (for eksempel fordi det innebygde derivatet er basert på et unotert 
egenkapitalinstrument), er den virkelige verdien av det innebygde derivatet differansen mellom hybridinstrumentets 
og vertskontraktens virkelige verdier, dersom disse verdiene kan fastsettes i henhold til denne standard. Dersom 
foretaket ikke er i stand til å fastsette den virkelige verdien av det innebygde derivatet ved hjelp av denne metoden, 
kommer nr. 12 til anvendelse, og det kombinerte instrumentet blir behandlet som holdt for omsetning.
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INNREGNING OG FRAREGNING

Førstegangsinnregning

14.  et foretak skal bare innregne en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse i balansen når foretaket blir 
part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. (se nr. 38 når det gjelder alminnelige kjøp av finansielle 
eiendeler.)

Fraregning av en finansiell eiendel

15.  I konsernregnskap kommer nr. 16–23 og AG34–AG52 i vedlegg A til anvendelse på konsernnivå. Derfor 
konsoliderer et foretak først alle datterforetak i samsvar med IAS 27 og SIC-12: «Konsolidering — enheter for 
særskilte formål», og anvender deretter nr. 16–23 og AG34–AG52 i vedlegg A på konsernet som dette fører til.

16.  før et foretak evaluerer om og i hvilket omfang fraregning er hensiktsmessig i henhold til nr. 17–23, skal 
foretaket avgjøre om disse numrene skal anvendes på en del av en finansiell eiendel (eller en del av en gruppe 
av tilsvarende finansielle eiendeler) eller på en finansiell eiendel (eller en gruppe av tilsvarende finansielle 
eiendeler) i sin helhet, på følgende måte.

a)  nr. 17–23 kommer bare til anvendelse på en del av en finansiell eiendel (eller en del av en gruppe av 
tilsvarende finansielle eiendeler) dersom den delen som vurderes for fraregning, oppfyller en av de følgende 
tre betingelsene.

i)  Delen omfatter bare særlig identifiserte kontantstrømmer fra en finansiell eiendel (eller en gruppe 
av tilsvarende finansielle eiendeler). når et foretak for eksempel inngår i en «rente-strip» der 
motparten får retten til rentekontantstrømmene, men ikke kontantstrømmene av hovedstolen, fra et 
gjeldsinstrument, kommer nr. 17–23 til anvendelse på rentekontantstrømmene.

ii)  Delen omfatter bare en fullt ut forholdsmessig (prorata) andel av kontantstrømmene fra en finansiell 
eiendel (eller en gruppe av tilsvarende finansielle eiendeler). når et foretak for eksempel inngår 
i en ordning der motparten får retten til en andel på 90 prosent av alle kontantstrømmene fra et 
gjeldsinstrument, kommer nr. 17–23 til anvendelse på 90 prosent av disse kontantstrømmene. Dersom 
det er flere enn én motpart, kreves det ikke at hver enkelt motpart har en forholdsmessig andel av 
kontantstrømmene, forutsatt at det overførende foretaket innehar en entydig forholdsmessig andel.

iii)  Delen omfatter bare en fullt ut forholdsmessig (prorata) andel av særlig identifiserte kontantstrømmer 
fra en finansiell eiendel (eller en gruppe av tilsvarende finansielle eiendeler). når et foretak for eksempel 
inngår i en ordning der motparten får retten til en andel på 90 prosent av rentekontantstrømmene fra 
en finansiell eiendel, kommer nr. 17–23 til anvendelse på 90 prosent av disse rentekontantstrømmene. 
Dersom det er flere enn én motpart, kreves det ikke at hver enkelt motpart har en forholdsmessig andel 
av de særlig identifiserte kontantstrømmene, forutsatt at det overførende foretaket innehar en full 
forholdsmessig andel.

b)  i alle andre tilfeller kommer nr. 17–23 til anvendelse på den finansielle eiendelen i sin helhet (eller på 
gruppen av tilsvarende finansielle eiendeler i sin helhet). når et foretak for eksempel overfører i) rettene til 
de første eller de siste 90 prosent av innbetalingene i kontanter fra en finansiell eiendel (eller en gruppe av 
finansielle eiendeler), eller ii) rettene til 90 prosent av kontantstrømmene fra en gruppe av fordringer, men 
gir en garanti om å kompensere kjøperen for eventuelle kredittap opptil 8 prosent av fordringenes hovedstol, 
kommer nr. 17–23 til anvendelse på den finansielle eiendelen (eller en gruppe av tilsvarende finansielle 
eiendeler) i sin helhet.

i nr. 17–26 viser begrepet «finansiell eiendel» enten til en del av en finansiell eiendel (eller en del av en gruppe 
av tilsvarende finansielle eiendeler), slik den er identifisert under bokstav a) foran, eller til en finansiell eiendel 
(eller en gruppe av tilsvarende finansielle eiendeler) i sin helhet.
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17.  et foretak skal bare fraregne en finansiell eiendel når 

a)  de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, 

 eller

b)  foretaket overfører den finansielle eiendelen som angitt i nr. 18 og nr. 19, og overføringen oppfyller kravene 
til fraregning i samsvar med nr. 20.

(se nr. 38 når det gjelder alminnelige salg av finansielle eiendeler.)

18.  et foretak overfører en finansiell eiendel bare dersom det enten 

a)  overfører de kontraktsmessige rettene til å motta kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen, 

 eller

b)  beholder de kontraktsmessige rettene til å motta kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen, men påtar 
seg en kontraktsmessig plikt til å betale kontantstrømmene til én eller flere mottakere i en ordning som 
oppfyller betingelsene i nr. 19.

19.  når et foretak beholder de kontraktsmessige rettene til å motta kontantstrømmene fra en finansiell eiendel («den 
opprinnelige eiendelen»), men påtar seg en kontraktsmessig plikt til å betale disse kontantstrømmene til ett eller 
flere foretak («de endelige mottakerne»), skal foretaket bare behandle transaksjonen som en overføring av en 
finansiell eiendel dersom alle følgende tre betingelser er oppfylt.

a)  foretaket har ingen plikt til å betale beløp til de endelige mottakerne med mindre det innkasserer tilsvarende 
beløp fra den opprinnelige eiendelen. kortsiktige forskudd fra foretaket med rett til full gjenvinning av det 
utlånte beløpet pluss opptjente renter til markedskurs vil ikke komme i strid med denne betingelsen.

b)  foretaket forbys av vilkårene i overføringskontrakten å selge den opprinnelige eiendelen eller stille den 
som sikkerhet på annen måte enn som sikkerhet overfor de endelige mottakerne for plikten til å betale disse 
mottakerne kontantstrømmer.

c)  foretaket har en plikt til å overføre eventuelle kontantstrømmer det innkrever på vegne av de 
endelige mottakerne uten vesentlig forsinkelse. i tillegg har foretaket ikke rett å reinvestere slike 
kontantstrømmer, bortsett fra investeringer i kontanter eller kontantekvivalenter (som definert i ias 7: 
«kontantstrømoppstilling») i løpet av den korte oppgjørsperioden fra innkrevingstidspunktet til tidspunktet 
for påkrevd overføring til de endelige mottakerne, og renter opptjent på slike investeringer blir overført til 
de endelige mottakerne.

20.  når et foretak overfører en finansiell eiendel (se nr. 18), skal det vurdere i hvilket omfang det beholder risikoen 
og avkastningen ved eierskap til den finansielle eiendelen. i så fall: 

a)  Dersom foretaket overfører praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til den finansielle eiendelen, 
skal foretaket fraregne den finansielle eiendelen og innregne alle rettigheter og plikter som ble skapt eller 
beholdt ved overføringen, separat som eiendeler eller forpliktelser.

b)  Dersom foretaket beholder praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til den finansielle eiendelen, 
skal foretaket fortsatt innregne den finansielle eiendelen.

c)  Dersom foretaket verken overfører eller beholder praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til den 
finansielle eiendelen, skal foretaket avgjøre om det har beholdt kontroll over den finansielle eiendelen. i så 
fall: 

i)  Dersom foretaket ikke har beholdt kontroll, skal det fraregne den finansielle eiendelen og innregne 
separat som eiendeler eller forpliktelser alle rettigheter og plikter skapt eller beholdt ved overføringen.
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ii)  Dersom foretaket har beholdt kontroll, skal det fortsatt innregne den finansielle eiendelen i det omfang 
foretaket har et vedvarende engasjement i den finansielle eiendelen (se nr. 30).

21.  Overføring av risiko og avkastning (se nr. 20) blir vurdert ved å sammenligne foretakets eksponering før og etter 
overføringen med variabilitet i størrelsen på og forløpet for den overførte eiendelens netto kontantstrømmer. Et 
foretak har beholdt praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskapet til en finansiell eiendel dersom foretakets 
eksponering for variabilitet i nåverdien av framtidige netto kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen ikke 
endres vesentlig som et resultat av overføringen (for eksempel fordi foretaket har solgt en finansiell eiendel i 
henhold til en avtale om å kjøpe den tilbake til en fastsatt pris eller salgspris pluss långivers avkastning). Et foretak 
har overført praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til en finansiell eiendel dersom foretakets eksponering 
for en slik variabilitet ikke lenger er vesentlig i forhold til den samlede variabiliteten i nåverdien av framtidige 
netto kontantstrømmer knyttet til den finansielle eiendelen (for eksempel fordi foretaket har solgt en finansiell 
eiendel bare underlagt en opsjon om å kjøpe den tilbake til eiendelens virkelige verdi på gjenkjøpstidspunktet eller 
har overført en fullt ut forholdsmessig andel av kontantstrømmene fra en større finansiell eiendel i en ordning, for 
eksempel underdeltakelse i et lån, som oppfyller betingelsene i nr. 19).

22.  Det vil ofte framgå klart om foretaket har overført eller beholdt praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap 
eller ikke, og det vil dermed ikke være behov for å utføre noen beregninger. I andre tilfeller vil det være nødvendig 
å beregne og sammenligne foretakets eksponering for variabilitet i nåverdien av framtidige netto kontantstrømmer 
før og etter overføringen. Beregningen og sammenligningen skal gjøres ved å benytte en egnet løpende 
markedsrente som diskonteringsrente. All variabilitet som med rimelighet er mulig i netto kontantstrømmer skal 
tas i betraktning, og det skal legges mest vekt på de utfallene som med størst sannsynlighet vil inntreffe.

23.  Om foretaket har beholdt kontroll (se nr. 20 bokstav c)) over den overførte eiendelen, avhenger av erververens 
mulighet for å selge eiendelen. Dersom det i praksis er mulig for erververen å selge eiendelen i sin helhet til en ikke-
tilknyttet tredjemann, og erververen kan utøve denne muligheten ensidig og uten å måtte legge tilleggsrestriksjoner 
på overføringen, har foretaket ikke beholdt kontroll. I alle andre tilfeller har foretaket beholdt kontroll.

Ove r fø r i nge r  som opp fy l l e r  k r avene  t i l  f r a r egn ing

( se  n r.  20  boks t av  a )  og  boks t av  c )  i ) ) .

24.  Dersom et foretak overfører en finansiell eiendel i en overføring som oppfyller kravene til fraregning i sin 
helhet, og beholder retten til å forvalte den finansielle eiendelen mot et honorar, skal foretaket innregne enten 
en forvaltningseiendel eller en forvaltningsforpliktelse for denne forvaltningskontrakten. Dersom honoraret 
som skal mottas, ikke forventes å kompensere foretaket i tilstrekkelig grad for å utføre forvaltningen, skal en 
forvaltningsforpliktelse for forvaltningsplikten innregnes til virkelig verdi. Dersom honoraret som skal mottas, 
forventes å være mer enn tilstrekkelig kompensasjon for forvaltningen, skal det innregnes en forvaltningseiendel 
for forvaltningsretten med et beløp fastsatt på grunnlag av en fordeling av den balanseførte verdien av den 
større finansielle eiendelen, i samsvar med nr. 27.

25.  Dersom en finansiell eiendel som følge av en overføring blir fraregnet i sin helhet, men overføringen fører til at 
foretaket får en ny finansiell eiendel eller påtar seg en ny finansiell forpliktelse eller en forvaltningsforpliktelse, 
skal foretaket innregne den nye finansielle eiendelen, finansielle forpliktelsen eller forvaltningsforpliktelsen til 
virkelig verdi.

26.  ved fraregning av en finansiell eiendel i sin helhet, skal differansen mellom 

a)  den balanseførte verdien 

 og

b)  summen av i) det mottatte vederlaget (herunder eventuelle nye eiendeler som er tilkommet og med fradrag 
for eventuelle nye forpliktelser som er påløpt), og ii) eventuelle kumulative gevinster eller tap som er blitt 
innregnet direkte i egenkapitalen (se nr. 55 bokstav b)),

innregnes i resultatet.
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27.  Dersom den overførte eiendelen er en del av en større finansiell eiendel (for eksempel når et foretak overfører 
rentekontantstrømmer som er en del av et gjeldsinstrument, se nr. 16 bokstav a)) og den overførte delen i sin 
helhet oppfyller kravene til fraregning, skal den tidligere balanseførte verdien av den større finansielle eiendelen 
fordeles mellom den delen som fortsatt er innregnet og den delen som blir fraregnet, basert på de relative 
virkelige verdiene av disse delene på overføringstidspunktet. av denne grunn skal en beholdt forvaltningseiendel 
behandles som en del som fortsatt blir innregnet. Differansen mellom 

a)  den balanseførte verdien fordelt på den delen som fraregnes 

 og

b)  summen av i) det mottatte vederlaget for den fraregnede delen (herunder eventuelle nye eiendeler som 
er tilkommet og med fradrag for eventuelle nye forpliktelser som er påløpt), og ii) eventuelle kumulative 
gevinster eller tap som er fordelt på denne delen og som var innregnet direkte i egenkapitalen (se nr. 55 
bokstav b)),

skal innregnes i resultatet. kumulative gevinster eller tap som er blitt innregnet i egenkapitalen, blir fordelt 
mellom den delen som fortsatt blir innregnet og den delen som blir fraregnet, basert på disse delenes relative 
virkelige verdier.

28.  Når et foretak fordeler den tidligere balanseførte verdien av en større finansiell eiendel mellom den delen som 
fortsatt blir innregnet og den delen som blir fraregnet, må den virkelige verdien av den delen som fortsatt blir 
innregnet, fastsettes. Når foretaket tidligere har solgt deler tilsvarende den delen som fortsatt blir innregnet 
eller det foreligger andre markedstransaksjoner for slike deler, gir nylig oppnådde priser i faktiske transaksjoner 
det beste estimatet av delens virkelige verdi. Når det ikke foreligger noen noterte priser eller nylig foretatte 
markedstransaksjoner som støtte for den virkelige verdien av den delen som fortsatt blir innregnet, er det beste 
estimatet av den virkelige verdien differansen mellom den virkelige verdien av den større finansielle eiendelen som 
helhet og vederlaget mottatt fra erververen for den delen som er fraregnet.

Ove r fø r i nge r  som ikke  opp fy l l e r  k r avene  t i l  f r a r egn ing

( se  n r.  20  boks t av  b ) )

29.  Dersom en overføring ikke fører til fraregning fordi foretaket har beholdt praktisk talt all risiko og avkastning 
ved eierskap til den overførte eiendelen, skal foretaket fortsatt innregne den overførte eiendelen i sin helhet 
og skal dessuten innregne en finansiell forpliktelse for det mottatte vederlaget. i etterfølgende perioder 
skal foretaket innregne eventuell inntekt fra den overførte eiendelen og en eventuell kostnad påløpt fra den 
finansielle forpliktelsen.

Vedva rende  engas j emen t  i  ove r fø r t e  e i ende l e r

( s e  n r.  20  boks t av  c )  i i ) )

30.  Dersom et foretak verken overfører eller beholder praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til en 
overført eiendel, men beholder kontroll over den overførte eiendelen, skal foretaket fortsatt innregne den 
overførte eiendelen i det omfang foretaket har et vedvarende engasjement. i hvilket omfang et foretak fortsatt er 
engasjert i den overførte eiendelen bestemmes av i hvilket omfang foretaket fremdeles er eksponert for endringer 
i den overførte eiendelens verdi. eksempler:

a)  når foretakets vedvarende engasjement har form av å garantere for den overførte eiendelen, er omfanget 
av foretakets vedvarende engasjement den laveste verdien av i) eiendelens beløp, og ii) det høyeste beløpet 
for det mottatte vederlaget som foretaket kan kreves å tilbakebetale («garantibeløpet»).

b)  når foretakets vedvarende engasjement har form av en utstedt eller kjøpt opsjon (eller begge deler) 
vedrørende den overførte eiendelen, er omfanget av foretakets vedvarende engasjement lik beløpet for den 
overførte eiendelen som foretaket kan kjøpe tilbake. men i tilfellet av en utstedt salgsopsjon for en eiendel 
som blir målt til virkelig verdi, er omfanget av foretakets vedvarende engasjement begrenset til den laveste 
verdien av den overførte eiendelens virkelige verdi og opsjonens utøvelseskurs (se aG48).

c)  når foretakets vedvarende engasjement har form av en opsjon gjort opp i kontanter eller tilsvarende 
bestemmelser vedrørende den overførte eiendelen, blir omfanget av foretakets vedvarende engasjement målt 
på samme måte som det som ville vært resultatet av opsjoner som ikke blir gjort opp i kontanter, slik det går 
fram av bokstav b) foran.
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31.  når et foretak fortsatt innregner en eiendel i det omfang foretaket har et vedvarende engasjement i eiendelen, 
skal foretaket også innregne en tilknyttet forpliktelse. til tross for de andre målingskravene i denne standard 
blir den overførte eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen målt på et grunnlag som gjenspeiler de rettene og 
pliktene som foretaket har beholdt. Den tilknyttede forpliktelsen blir målt på en slik måte at netto balanseført 
verdi av den overførte eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er lik 

a)  amortisert kost for rettene og pliktene som foretaket beholder, dersom den overførte eiendelen måles til 
amortisert kost, 

 eller

b)  den virkelige verdien av rettene og pliktene som foretaket beholder når de måles på frittstående grunnlag, 
dersom den overførte eiendelen blir målt til virkelig verdi.

32.  foretaket skal fortsatt innregne eventuell inntekt som oppstår av den overførte eiendelen i det omfang 
foretaket har et vedvarende engasjement, og dessuten innregne enhver kostnad som er påløpt den tilknyttede 
forpliktelsen.

33.  for senere måling blir innregnede endringer i den virkelige verdien av den overførte eiendelen og den 
tilknyttede forpliktelsen regnskapsført i overensstemmelse med hverandre i samsvar med nr. 55, og de skal ikke 
motregnes.

34.  Dersom et foretaks vedvarende engasjement bare er i en del av en finansiell eiendel (for eksempel når et foretak 
beholder en opsjon om å kjøpe tilbake en del av en overført eiendel, eller beholder en residualinteresse som 
ikke fører til at det beholder praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap og foretaket dessuten beholder 
kontroll), fordeler foretaket de tidligere balanseførte verdiene av den finansielle eiendelen mellom den delen 
som det fortsatt innregner i henhold til sitt vedvarende engasjement, og den delen som det ikke lenger innregner 
på grunnlag av de relative virkelige verdiene av disse delene på overføringstidspunktet. kravene i nr. 28 kommer 
derfor til anvendelse. Differansen mellom 

a)  den balanseførte verdien fordelt på den delen som ikke lenger er innregnet 

 og

b)  summen av i) det mottatte vederlaget for den delen som ikke lenger innregnes, og ii) eventuelle kumulative 
gevinster eller tap som er fordelt på denne delen og som har vært innregnet direkte i egenkapitalen (se nr. 55 
bokstav b)), 

skal innregnes i resultatet. kumulative gevinster eller tap som var blitt innregnet i egenkapitalen, blir fordelt 
mellom den delen som fortsatt blir innregnet, og den delen som ikke lenger blir innregnet, basert på de 
relative virkelige verdien av disse delene.

35.  […]

Al l e  ove r fø r i nge r

36.  Dersom en overført eiendel fortsatt blir innregnet, skal eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen ikke motregnes. 
tilsvarende skal foretaket ikke motregne en eventuell inntekt som oppstår av den overførte eiendelen mot en 
eventuell kostnad som påløper den tilknyttede forpliktelsen (se ias 32 nr. 42).

37.  Dersom avhenderen sørger for annen sikkerhet enn kontanter (for eksempel gjelds- eller egenkapitalinstrumenter) 
overfor erververen, vil avhenderens og erververens regnskapsføring av sikkerheten avhenge av om erververen 
har rett til å selge sikkerheten eller stille den som sikkerhet på nytt, og om det foreligger mislighold hos 
avhenderen. avhender og erverver skal regnskapsføre sikkerheten som følger:

a)  Dersom erververen i henhold til kontrakt eller sedvane har rett til å selge sikkerheten eller stille den som 
sikkerhet på nytt, skal avhenderen omklassifisere eiendelen i sin balanse (for eksempel som en utlånt 
eiendel, egenkapitalinstrumenter stilt som sikkerhet, eller en gjenkjøpbar fordring) atskilt fra andre 
eiendeler.

b)  Dersom erververen selger sikkerhet som er stilt overfor denne, skal erververen innregne provenyet fra salget 
og en forpliktelse målt til virkelig verdi for erververens plikt til å returnere sikkerheten.
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c)  Dersom avhenderen misligholder i henhold til vilkårene i kontrakten og ikke lenger har rett til å løse 
inn sikkerheten, skal avhenderen fraregne sikkerheten, og erververen skal innregne sikkerheten som sin 
eiendel i utgangspunktet målt til virkelig verdi, eller dersom sikkerheten allerede er solgt, fraregne sin plikt 
til å returnere sikkerheten.

d)  Bortsett fra i de tilfeller som er angitt under bokstav c), skal avhenderen fortsatt balanseføre sikkerheten 
som sin eiendel, og erververen skal ikke innregne sikkerheten som eiendel.

Alminnelig kjøp eller salg av en finansiell eiendel

38.  et alminnelig kjøp eller salg av finansielle eiendeler skal henholdsvis innregnes og fraregnes ved hjelp 
av regnskapsføring på avtaletidspunktet eller regnskapsføring på oppgjørstidspunktet (se aG53–aG56 i 
vedlegg a).

Fraregning av en finansiell forpliktelse

39.  et foretak skal bare fjerne en finansiell forpliktelse (eller en del av en finansiell forpliktelse) fra balansen når 
den har opphørt — dvs. når plikten angitt i kontrakten er oppfylt, kansellert eller utløpt.

40.  et bytte mellom en eksisterende låntaker og långiver av gjeldsinstrumenter med svært ulike vilkår skal 
regnskapsføres som et opphør av den opprinnelige finansielle forpliktelsen og innregning av en ny finansiell 
forpliktelse. tilsvarende skal en vesentlig endring av vilkårene til en eksisterende finansiell forpliktelse eller en 
del av denne (enten denne er henførbar til debitors finansielle vanskeligheter eller ikke) regnskapsføres som et 
opphør av den opprinnelige finansielle forpliktelsen og innregning av en ny finansiell forpliktelse.

41.  Differansen mellom den balanseførte verdien av en finansiell forpliktelse (eller en del av en finansiell 
forpliktelse) som har opphørt eller er overført til en annen part og det betalte vederlaget, herunder eventuelle 
overførte eiendeler eller påløpte forpliktelser i andre former enn kontanter, skal innregnes i resultatet.

42.  Dersom et foretak kjøper tilbake en del av en finansiell forpliktelse, skal foretaket fordele den finansielle 
forpliktelsens tidligere balanseførte verdi mellom den delen som fortsatt blir innregnet, og den delen som blir 
fraregnet, basert på de relative virkelige verdiene av delene på gjenkjøpstidspunktet. Differansen mellom a) den 
balanseførte verdien fordelt på den fraregnede delen, og b) det betalte vederlaget, herunder eventuelle overførte 
eiendeler eller påløpte forpliktelser i andre former enn kontanter for den fraregnede delen, skal innregnes i 
resultatet.

MÅLING

Førstegangsmåling av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser

43.  når en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir førstegangsinnregnet, skal et foretak måle den 
til virkelig verdi pluss, i tilfellet av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som ikke er til virkelig 
verdi over resultatet, transaksjonsutgifter som er direkte henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den 
finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen.

44.  Når et foretak anvender regnskapsføring på oppgjørstidspunktet for en eiendel som deretter blir målt 
til anskaffelseskost eller amortisert kost, blir eiendelen førstegangsinnregnet til dens virkelige verdi på 
avtaletidspunktet (se AG53–AG56 i vedlegg A).

Etterfølgende måling av finansielle eiendeler

45.  For å måle en finansiell eiendel etter førstegangsinnregning, klassifiserer denne standard finansielle eiendeler i 
følgende fire kategorier etter definisjonen i nr. 9:

a)  finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, 

b)  investeringer som holdes til forfall, 

c)  utlån og fordringer 

 og

d)  finansielle eiendeler tilgjengelige for salg.
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Disse kategoriene kommer til anvendelse på måling og resultatinnregning i henhold til denne standard. 
Foretaket kan benytte andre beskrivelser av disse kategoriene eller andre kategoriseringer ved presentasjon av 
informasjon i regnskapsoppstillingen. Foretaket skal opplyse om dette i notene, slik det kreves av IAS 32.

46.  etter førstegangsinnregning skal et foretak måle finansielle eiendeler, herunder derivater som er eiendeler, til 
virkelig verdi, uten eventuelle fradrag for transaksjonsutgifter som måtte påløpe ved salg eller annen avhending, 
bortsett fra for følgende finansielle eiendeler:

a)  utlån og fordringer som definert i nr. 9, som skal måles til amortisert kost ved hjelp av en effektiv rente-
metode, 

b)  investeringer som holdes til forfall, som definert i nr. 9, som skal måles til amortisert kost ved hjelp av en 
effektiv rente-metode, 

 og

c)  investeringer i egenkapitalinstrumenter som ikke har noen notert markedspris i et aktivt marked og hvis 
virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, samt derivater som er koblet til og må gjøres opp ved 
levering av slike unoterte egenkapitalinstrumenter, som skal måles til anskaffelseskost (se aG80 og aG81 i 
vedlegg a).

finansielle eiendeler som er øremerket som sikringsobjekter, er underlagt måling i henhold til kravene 
til sikringsbokføring i nr. 89–102. alle finansielle eiendeler, unntatt dem som måles til virkelig verdi over 
resultatet, er underlagt kravet om gjennomgåelse for verdifall i samsvar med nr. 58–70 og aG84–aG93 i 
vedlegg a.

Etterfølgende måling av finansielle forpliktelser

47.  etter førstegangsinnregning skal et foretak måle alle finansielle forpliktelser til amortisert kost ved en effektiv 
rente-metode, med følgende unntak: 

a)  finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet. slike forpliktelser, herunder derivater som er 
forpliktelser, skal måles til virkelig verdi, bortsett fra en derivativ forpliktelse som er knyttet til og må gjøres 
opp ved levering av et unotert egenkapitalinstrument hvis virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig 
måte, som skal måles til anskaffelseskost.

b)  finansielle forpliktelser som oppstår når en overføring av en finansiell eiendel ikke oppfyller kravene 
til fraregning eller blir regnskapsført ved hjelp av metoden for vedvarende engasjement. nr. 29 og nr. 31 
kommer til anvendelse på måling av slike finansielle forpliktelser.

finansielle forpliktelser som er øremerket som sikringsobjekter, er underlagt måling i henhold til kravene 
til sikringsbokføring i nr. 89–102.

Betraktninger vedrørende måling av virkelig verdi

48.  når den virkelige verdien av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse skal beregnes for anvendelse av 
denne standard eller av ias 32, skal et foretak anvende aG69–aG82 i vedlegg a.

49.  Den virkelige verdien av en finansiell forpliktelse med et anfordringselement (for eksempel et bankinnskudd på 
anfordring) er ikke mindre enn det beløpet som skal betales umiddelbart, diskontert fra det første tidspunktet da 
beløpet kan kreves betalt.

Omklassifiseringer

50.  et foretak skal ikke omklassifisere et finansielt instrument til eller fra kategorien for virkelig verdi over 
resultatet mens instrumentet holdes eller blir utstedt.
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51.  Dersom det på grunn av en endring i intensjon eller evne ikke lenger passer å klassifisere en investering 
som holdt til forfall, skal den omklassifiseres som tilgjengelig for salg og måles på nytt til virkelig verdi, og 
differansen mellom investeringens balanseførte verdi og dens virkelige verdi skal regnskapsføres i samsvar med 
nr. 55 bokstav b).

52.  når salg eller omklassifiseringer av mer enn et ubetydelig beløp av investeringer som holdes til forfall, 
ikke oppfyller noen av betingelsene i nr. 9, skal eventuelle gjenværende investeringer som holdes til forfall, 
omklassifiseres som tilgjengelige for salg. ved en slik omklassifisering skal differansen mellom deres 
balanseførte verdi og virkelige verdi regnskapsføres i samsvar med nr. 55 bokstav b).

53.  Dersom en pålitelig måling blir tilgjengelig for en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som en slik 
måling tidligere ikke var tilgjengelig for, og det kreves at eiendelen eller forpliktelsen blir målt til virkelig verdi 
dersom en pålitelig måling er tilgjengelig (se nr. 46 bokstav c) og nr. 47), skal eiendelen eller forpliktelsen måles 
på nytt til virkelig verdi, og differansen mellom deres balanseførte verdi og virkelige verdi skal regnskapsføres i 
samsvar med nr. 55.

54.  Dersom det på grunn av en endring i intensjon eller evne eller i det sjeldne tilfellet at en pålitelig måling av 
den virkelige verdien ikke lenger er tilgjengelig (se nr. 46 bokstav c) og nr. 47), eller fordi de «to foregående 
regnskapsårene» det er vist til i nr. 9 har forløpt, blir passende å balanseføre en finansiell eiendel eller en 
finansiell forpliktelse til anskaffelseskost eller amortisert kost og ikke til virkelig verdi, blir den balanseførte 
virkelige verdien av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen på dette tidspunktet henholdsvis 
dens nye anskaffelseskost eller dens amortiserte kost. eventuelle tidligere gevinster eller tap på den eiendelen 
som er blitt innregnet direkte i egenkapitalen i samsvar med nr. 55 bokstav b), skal regnskapsføres som følger:

a)  for en finansiell eiendel med et fastsatt forfall skal gevinsten eller tapet amortiseres over resultat over 
den gjenværende levetiden til investeringen som holdes til forfall ved en effektiv rente-metode. eventuelle 
differanser mellom ny amortisert kost og forfallsbeløpet skal også amortiseres over den finansielle 
eiendelens gjenværende levetid ved en effektiv rente-metode, tilsvarende amortiseringen av en overkurs og 
en rabatt. Dersom den finansielle eiendelen senere har falt vesentlig i verdi, skal eventuelle gevinster eller 
tap som er innregnet direkte i egenkapitalen, innregnes i resultatet i samsvar med nr. 67.

b)  for en finansiell eiendel som ikke har noe fast forfall, skal gevinster eller tap bli værende i egenkapitalen 
til den finansielle eiendelen blir solgt eller avhendet på annen måte og da bli innregnet i resultatet. Dersom 
den finansielle eiendelen senere har falt vesentlig i verdi, skal eventuelle tidligere gevinster eller tap som er 
innregnet direkte i egenkapitalen, innregnes i resultatet i samsvar med nr. 67.

Gevinster og tap

55.  en gevinst eller et tap som oppstår av en endring i den virkelige verdien av en finansiell eiendel eller en 
finansiell forpliktelse som ikke er en del av et sikringsforhold (se nr. 89–102), skal innregnes som følger:

a)  en gevinst eller et tap på en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse, klassifisert til virkelig verdi 
over resultatet, skal innregnes i resultatet.

b)  en gevinst eller et tap på en finansiell eiendel tilgjengelig for salg skal innregnes direkte i egenkapitalen, 
over oppstillingen av endringer i egenkapitalen (se ias 1: «Presentasjon av finansregnskap»), bortsett fra 
tap ved verdifall (se nr. 67–70) og gevinster eller tap på utenlandsk valuta (se aG83 i vedlegg a), inntil 
den finansielle eiendelen blir fraregnet, da kumulative gevinster eller tap som tidligere var innregnet i 
egenkapitalen, skal innregnes i resultatet. rente som er beregnet ved hjelp av en effektiv rente-metode (se 
nr. 9), blir imidlertid innregnet i resultatet (se ias 18: «Driftsinntekter»). Utbytte på et egenkapitalinstrument 
som er tilgjengelig for salg, blir innregnet i resultatet når foretakets rett til å motta betaling er fastsatt (se 
ias 18).

56.  for finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser balanseført til amortisert kost (se nr. 46 og nr. 47) blir 
en gevinst eller et tap innregnet i resultatet når den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen 
blir fraregnet eller faller i verdi, og dessuten i amortiseringsprosessen. når det imidlertid gjelder finansielle 
eiendeler eller finansielle forpliktelser som er sikringsobjekter (se nr. 78–84 og aG98–aG101 i vedlegg a), skal 
regnskapsføringen av gevinsten eller tapet følge nr. 89–102.
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57.  Dersom et foretak innregner finansielle eiendeler ved regnskapsføring på oppgjørstidspunktet (se nr. 38 
og aG53 og aG56 i vedlegg a), blir endringer i den virkelige verdien av eiendel som skal mottas i løpet av 
perioden mellom avtaletidspunktet og oppgjørstidspunktet, ikke innregnet for eiendeler som er balanseført til 
anskaffelseskost eller til amortisert kost (bortsett fra ved tap ved verdifall). for eiendeler som balanseføres til 
virkelig verdi skal imidlertid endringen i virkelig verdi innregnes i resultatet eller i egenkapitalen etter hva som 
passer i henhold til nr. 55.

Verdifall og tapsutsatthet på finansielle eiendeler

58.  et foretak skal på hver balansedag vurdere om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel 
eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. Dersom det foreligger slike indikasjoner, skal foretaket 
anvende nr. 63 (for finansielle eiendeler balanseført til amortisert kost), nr. 66 (for finansielle eiendeler 
balanseført til anskaffelseskost) eller nr. 67 (for finansielle eiendeler tilgjengelige for salg) for å fastslå beløpet 
for et eventuelt tap ved verdifall.

59.  En finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi og tap ved verdifall pådras bare dersom 
det foreligger objektive indikasjoner på verdifall som følge av én eller flere hendelser som har funnet sted etter 
førstegangsinnregning av eiendelen (en «tapshendelse») og denne tapshendelsen (eller -hendelsene) har innvirkning 
på de estimerte framtidige kontantstrømmene til den finansielle eiendelen eller gruppen av finansielle eiendeler 
som kan estimeres på en pålitelig måte. Det kan være at det ikke er mulig å identifisere en enkelt, separat hendelse 
som årsak til verdifallet. Isteden kan den samlede virkningen av flere hendelser ha vært årsak til verdifallet. Tap 
som forventes som følge av framtidige hendelser, uansett graden av sannsynlighet, blir ikke innregnet. Objektive 
indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av eiendeler har falt i verdi inkluderer observerbare 
opplysninger som innehaveren av eiendelen blir oppmerksom på vedrørende følgende tapshendelser:

a)  vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller debitor, 

b)  kontraktsbrudd, for eksempel mislighold eller manglende betaling av forfalte renter eller forfalt hovedstol, 

c)  når långiver, av økonomiske eller juridiske grunner knyttet til låntakers finansielle vanskeligheter, gir låntaker 
en innrømmelse som långiver ellers ikke ville ha vurdert, 

d)  når det blir sannsynlig at låntaker vil gå konkurs eller utsettes for en annen form for finansiell 
omorganisering, 

e)  når et aktivt marked for den finansielle eiendelen forsvinner på grunn av finansielle vanskeligheter, 

 eller

f)  når observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i de estimerte framtidige 
kontantstrømmene fra en gruppe av finansielle eiendeler siden førstegangsinnregningen av disse eiendelene, 
selv om nedgangen ennå ikke kan identifiseres til de enkelte finansielle eiendelene i gruppen, herunder 

i)  negative endringer i betalingsstatus for låntakere i gruppen (for eksempel et økt antall av for sene 
betalinger eller et økt antall kredittkortlåntakere som har nådd deres respektive kredittgrenser og betaler 
det minste månedsbeløpet) 

 eller

ii)  nasjonale eller lokale økonomiske forhold som står i forbindelse med mislighold av eiendelene i 
gruppen (for eksempel en økning i arbeidsløsheten i det geografiske området til låntakerne, en nedgang 
i eiendomsprisene for pantelån i det relevante området, en nedgang i oljeprisene for lån på eiendeler til 
oljeprodusenter eller negative endringer i forholdene for industrien som påvirker låntakerne i gruppen).

60.  Bortfall av et aktivt marked på grunn av at et foretaks finansielle instrumenter ikke lenger omsettes offentlig, er 
ingen indikasjon på verdifall. En nedgradering av et foretaks kredittverdighet er i seg selv ikke noen indikasjon 
på verdifall, selv om det kan være en indikasjon på verdifall når det vurderes sammen med annen tilgjengelig 
informasjon. En nedgang i den virkelige verdien av en finansiell eiendel til under eiendelens anskaffelseskost eller 
amortiserte kost er ikke nødvendigvis en indikasjon på verdifall (for eksempel en nedgang i den virkelige verdien 
av en investering i et gjeldsinstrument som en følge av en økning i den risikofrie renten).
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61.  I tillegg til de typene hendelser som er nevnt i nr. 59, omfatter objektive indikasjoner på verdifall i en investering 
i et egenkapitalinstrument informasjon om betydelige endringer med negativ innvirkning som har funnet sted i 
det teknologiske, markedsmessige, økonomiske eller juridiske miljøet der utstederen opererer, og som indikerer at 
anskaffelseskost for investeringen i egenkapitalinstrumentet kanskje ikke kan gjenvinnes. En vesentlig eller lengre 
nedgang i den virkelige verdien av en investering i et egenkapitalinstrument til under instrumentets anskaffelseskost 
er også en objektiv indikasjon på verdifall.

62.  I noen tilfeller kan de observerbare opplysningene som kreves for å estimere beløpet for et tap ved verdifall på 
en finansiell eiendel, være begrenset eller ikke lenger fullt ut relevant for de rådende omstendighetene. Dette kan 
for eksempel være tilfellet når en låntaker er i økonomiske vanskeligheter, og det er få tilgjengelige historiske 
opplysninger knyttet til tilsvarende låntakere. I slike tilfeller bruker et foretak sitt erfaringsmessige skjønn til å 
estimere beløpet for et eventuelt tap ved verdifall. Tilsvarende bruker et foretak sitt erfaringsmessige skjønn til å 
justere observerbare opplysninger for en gruppe av finansielle eiendeler for å gjenspeile rådende omstendigheter 
(se AG89). Bruk av rimelige estimater er en viktig del av utarbeidingen av finansregnskapet, og påvirker ikke dets 
pålitelighet.

F inans i e l l e  e i ende l e r  ba l anse fø r t  t i l  amor t i s e r t  kos t

63.  Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall på utlån og fordringer eller på investeringer 
som holdes til forfall og er balanseført til amortisert kost, har påløpt, skal beløpet for dette tapet måles som 
differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene 
(eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige 
effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). eiendelens balanseførte verdi 
skal reduseres enten direkte eller ved bruk av en avsetningskonto. tapsbeløpet skal innregnes i resultatet.

64.  Et foretak vurderer først om det foreligger objektive indikasjoner på verdifall enkeltvis for finansielle eiendeler 
som hver for seg er vesentlige, og enkeltvis eller samlet for finansielle eiendeler som ikke hver for seg er vesentlige 
(se nr. 59). Dersom et foretak slår fast at det ikke foreligger noen objektive indikasjoner på verdifall for en 
enkeltstående vurdert finansiell eiendel, enten denne er vesentlig eller ikke, inkluderer foretaket eiendelen i en 
gruppe av finansielle eiendeler med tilsvarende kredittrisiko-trekk og vurderer dem samlet for verdifall. Eiendeler 
som blir vurdert enkeltvis for verdifall, og som det skal innregnes eller fortsatt blir innregnet et tap ved verdifall 
for, skal ikke omfattes av en samlet vurdering av verdifall.

65.  Dersom beløpet for tap ved verdifall i en senere periode reduseres, og reduksjonen kan knyttes objektivt til en 
hendelse som skjer etter at verdifallet ble innregnet (for eksempel en forbedring av debitors kredittverdighet), 
skal det tidligere innregnede tapet ved verdifall reverseres, enten direkte eller ved å justere en avsetningskonto. 
reverseringen skal ikke føre til at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for 
det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da verdifallet blir 
reversert. Det reverserte beløpet skal innregnes i resultatet.

Finans i e l l e  e i ende l e r  ba l anse fø r t  t i l  an ska ff e l s e skos t

66.  Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall er pådratt på et unotert egenkapitalinstrument 
som ikke blir balanseført til virkelig verdi fordi instrumentets virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig 
måte, eller på en derivativ eiendel som er knyttet til og må gjøres opp ved levering av et slikt unotert 
egenkapitalinstrument, blir beløpet for tapet ved verdifall målt som differansen mellom den balanseførte 
verdien av den finansielle eiendelen og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer diskontert med 
markedets løpende avkastningskrav for en tilsvarende finansiell eiendel (se nr. 46 bokstav c) og aG80 og aG81 
i vedlegg a). slike tap ved verdifall skal ikke reverseres.

Finans i e l l e  e i ende l e r  t i l g j enge l i ge  fo r  s a lg

67.  når en reduksjon i den virkelige verdien av en finansiell eiendel tilgjengelig for salg er innregnet direkte i 
egenkapitalen, og det foreligger objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi (se nr. 59), skal det 
kumulative tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen, fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet, 
selv om den finansielle eiendelen ikke er fraregnet.

68.  Beløpet for det kumulative tapet som blir fjernet fra egenkapitalen og innregnet i resultatet i henhold til nr. 67, 
skal være differansen mellom anskaffelseskost (med fradrag for eventuell tilbakebetaling og amortisering 
av hovedstolen) og løpende virkelige verdi, med fradrag for et eventuelt tap ved verdifall på den finansielle 
eiendelen som tidligere var innregnet i resultatet.
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69.  tap ved verdifall innregnet i resultatet for en investering i et egenkapitalinstrument klassifisert som tilgjengelig 
for salg, skal ikke reverseres over resultatet.

70.  Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg i en senere periode 
øker, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at tapet ved verdifall var innregnet i 
resultatet, skal tapet ved verdifall reverseres, med beløpet for reverseringen innregnet i resultatet.

SIKRING

71.  Dersom det foreligger et øremerket sikringsforhold mellom et sikringsinstrument og et sikringsobjekt, slik det 
er beskrevet i nr. 85–88 og i aG102–aG104 i vedlegg a, skal gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet og 
sikringsobjektet regnskapsføres i samsvar med nr. 89–102.

Sikringsinstrumenter

Pos t e r  som opp fy l l e r  k r avene  t i l  s i k r i ngs in s t rumen te r

72.  Denne standard begrenser ikke de forhold der et derivat kan øremerkes som et sikringsinstrument, forutsatt 
at betingelsene i nr. 88 er oppfylt, bortsett fra for enkelte utstedte opsjoner (se AG94 i vedlegg A). En ikke-
derivativ finansiell eiendel eller en ikke-derivativ finansiell forpliktelse kan imidlertid bare øremerkes som et 
sikringsinstrument for sikring av valutarisiko.

73.  Når det gjelder sikringsbokføring kan bare instrumenter som involverer en ekstern part i forhold til det 
rapporterende foretaket (dvs. ekstern i forhold til konsernet, segmentet eller det enkelte foretaket som det 
rapporteres om) øremerkes som sikringsinstrumenter. Selv om enkeltstående foretak i et konsern eller divisjoner 
innenfor et foretak kan inngå sikringstransaksjoner med andre foretak innenfor konsernet eller divisjoner innenfor 
foretaket, blir alle slike transaksjoner innenfor konsernet eliminert ved konsolideringen. Derfor oppfyller ikke 
slike sikringstransaksjoner kravene til sikringsbokføring i konsernregnskapet. De kan imidlertid oppfylle kravene 
til sikringsbokføring i det individuelle eller separate finansregnskapet til enkeltstående foretak innenfor konsernet 
eller i segmentrapportering, forutsatt at de er eksterne i forhold til det enkelte foretaket eller segmentet som det blir 
rapportert om.

Øremerk ing  av  s i k r i ngs in s t rumen te r

74.  Det foreligger vanligvis ett enkelt mål på virkelig verdi for et sikringsinstrument i sin helhet, og de faktorene som er 
årsak til endringer i virkelig verdi, er innbyrdes avhengige. Et sikringsforhold blir dermed øremerket av et foretak 
for et sikringsinstrument i sin helhet. De eneste tillatte unntakene er 

a)  å skille egenverdien og tidsverdien til en opsjonskontrakt og bare øremerke endringen i en opsjons egenverdi 
som sikringsinstrument og å ekskludere en endring i opsjonens tidsverdi, 

 og

b)  å skille renteelementet og spotprisen i en ikke-børsomsatt terminkontrakt.

Disse unntakene er tillatt fordi opsjonens egenverdi og premien i terminkontrakten vanligvis kan måles 
separat. En dynamisk sikringsstrategi som vurderer både egenverdien og tidsverdien av en opsjonskontrakt, 
kan oppfylle kravene til sikringsbokføring.

75.  En andel av hele sikringsinstrumentet, for eksempel 50 prosent av det nominelle beløpet, kan øremerkes som 
sikringsinstrumentet i et sikringsforhold. Et sikringsforhold kan imidlertid ikke øremerkes for bare en del av 
perioden som et sikringsinstrument er utestående.

76.  Et enkelt sikringsinstrument kan øremerkes som en sikring av mer enn én type risiko, forutsatt at a) den sikrede 
risikoen klart kan identifiseres, b) sikringens effektivitet kan påvises, og c) det er mulig å sikre at det foreligger en 
særlig øremerking av sikringsinstrumentet og ulike risikoposisjoner.
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77.  To eller flere derivater, eller andeler av disse (eller når det gjelder en sikring av valutarisiko, to eller flere ikke-
derivater eller andeler av disse, eller en kombinasjon av derivater og ikke-derivater eller andeler av disse) kan ses i 
sammenheng og sammen øremerkes som sikringsinstrumentet, også når risikoen som oppstår av enkelte derivater, 
utligner risiko som oppstår av andre derivater. En avtale om en rentekorridor eller et annet derivat som kombinerer 
en utstedt opsjon og en kjøpt opsjon, oppfyller imidlertid ikke kravene til et sikringsinstrument dersom den faktisk 
er en netto utstedt opsjon (dvs. som det mottas en netto premie for). Tilsvarende kan to eller flere instrumenter (eller 
andeler av disse) bare øremerkes som sikringsinstrumentet dersom ingen av dem er en utstedt opsjon eller en netto 
utstedt opsjon.

Sikringsobjekter

Pos t e r  som opp fy l l e r  k r avene  t i l  s i k r i ngsob j ek t e r

78.  Et sikringsobjekt kan være en innregnet eiendel eller forpliktelse, et uinnregnet bindende tilsagn, en svært 
sannsynlig forventet transaksjon eller en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet. Sikringsobjektet kan 
være a) en enkelt eiendel, en forpliktelse, et bindende tilsagn, en svært sannsynlig forventet transaksjon eller 
en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet, eller b) en gruppe av eiendeler, forpliktelser, bindende tilsagn, 
svært sannsynlige forventede transaksjoner eller nettoinvesteringer i utenlandske virksomheter med tilsvarende 
risikoprofiler, eller c) i en porteføljesikring av bare renterisiko, en andel av porteføljen av finansielle eiendeler eller 
finansielle forpliktelser som deler den risikoen som blir sikret.

79.  Til forskjell fra utlån og fordringer kan en investering som holdes til forfall, ikke være et sikringsobjekt med hensyn 
til renterisiko eller risiko for førtidig innløsning, fordi øremerking av en investering som øremerkes som holdt til 
forfall, krever en intensjon om at investeringen holdes til forfall uten hensyn til endringer i den virkelige verdien 
eller kontantstrømmene til en slik investering som er henførbare til renteendringer. En investering som holdes til 
forfall, kan imidlertid være et sikringsobjekt når det gjelder risiko for endringer i valutakurser og kredittrisiko.

80.  Når det gjelder sikringsbokføring kan bare eiendeler, forpliktelser, bindende tilsagn eller svært sannsynlige 
forventede transaksjoner som involverer en ekstern part i forhold til foretaket, øremerkes som sikringsobjekter. Av 
dette følger at sikringsbokføring kan anvendes på transaksjoner mellom foretak eller segmenter i samme konsern, 
men bare i de enkeltstående eller separate finansregnskapene til disse foretakene eller segmentene og ikke i selve 
konsernregnskapet. Som et unntak fra dette kan valutarisikoen til en konsernintern monetær post (for eksempel 
lån/fordringer mellom to datterforetak) oppfylle kravene til et sikringsobjekt i konsernregnskapet dersom den fører 
til en eksponering for valutagevinster eller -tap som ikke blir fullt ut eliminert ved konsolidering i henhold til IAS 
21: «Virkningene av valutakursendringer». I henhold til IAS 21 blir valutagevinster og -tap på konserninterne 
monetære poster ikke fullt ut eliminert ved konsolidering når den konserninterne monetære posten forekommer i 
en transaksjon mellom to foretak i konsernet som har ulike funksjonelle valutaer.

Øremerk ing  av  f i nans i e l l e  pos t e r  som s ik r i ngsob j ek t e r

81.  Dersom sikringsobjektet er en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse, kan den være et sikringsobjekt 
med hensyn til den risiko som er tilknyttet bare en andel av dens kontantstrømmer eller virkelige verdi (for 
eksempel én eller flere utvalgte kontraktsmessige kontantstrømmer eller andeler av disse eller en prosentandel av 
den virkelige verdien), forutsatt at effektiviteten kan måles. For eksempel kan en identifiserbar og separat målbar 
andel av renteeksponeringen til en rentebærende eiendel eller rentebærende forpliktelse være øremerket som den 
sikrede risikoen (for eksempel en del av risikofri rente eller referanserente av den samlede renteeksponeringen 
for et sikret finansielt instrument).

81A.  I en virkelig verdi-sikring av renteeksponeringen for en portefølje av finansielle eiendeler eller finansielle 
forpliktelser (og bare i forbindelse med en slik sikring), kan den sikrede andelen øremerkes som et beløp i 
en valuta (for eksempel et beløp i dollar, euro, pund eller rand) istedenfor som individuelle eiendeler (eller 
forpliktelser). Selv om porteføljen for risikohåndteringsformål kan inneholde eiendeler og forpliktelser, er 
det øremerkede beløpet et beløp av eiendeler eller et beløp av forpliktelser. Øremerking av et nettobeløp som 
inkluderer eiendeler og forpliktelser er ikke tillatt. Foretaket kan sikre en andel av renterisikoen som er knyttet til 
dette øremerkede beløpet. For eksempel kan foretaket, i tilfellet med en sikring av en portefølje som inneholder 
eiendeler med mulig førtidig innløsning, sikre den endringen i virkelig verdi som er henførbar til en endring i den 
sikrede renten på grunnlag av forventede i stedet for kontraktsmessige tidspunkter for reprising. […].
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Øremerk ing  av  i kke - f i nans i e l l e  pos t e r  som s ik r i ngsob j ek t e r

82.  Dersom et sikringsobjekt er en ikke-finansiell eiendel eller en ikke-finansiell forpliktelse, skal det øremerkes 
som sikringsobjekt a) for valutarisiko eller b) i sin helhet for all risiko, ettersom det er vanskelig å isolere og 
måle den relevante andelen av kontantstrømmene eller endringene i virkelig verdi som er henførbare til en 
særlig risiko, bortsett fra valutarisiko.

Øremerk ing  av  g ruppe r  av  pos t e r  som s ik r i ngsob j ek t e r

83.  Like eiendeler eller like forpliktelser skal bare slås sammen og sikres som en gruppe dersom de enkelte eiendelene 
eller forpliktelsene i gruppen deler den risikoeksponeringen som blir øremerket som sikret. Videre skal endringen i 
virkelig verdi som er henførbar til den sikrede risikoen for hver av de enkelte postene i gruppen, forventes å være 
tilnærmet proporsjonal med den generelle endringen i virkelig verdi som er henførbar til den sikrede risikoen for 
gruppen av poster.

84.  På grunn av at et foretak vurderer sikringseffektivitet ved å sammenligne endringen i den virkelige verdien av eller 
kontantstrømmene til et sikringsinstrument (eller gruppe av tilsvarende sikringsinstrumenter) og et sikringsobjekt 
(eller gruppe tilsvarende sikringsobjekter), vil sammenligning av et sikringsinstrument med en generell 
nettoposisjon (for eksempel nettoverdien av alle eiendeler og forpliktelser med fast rente og med tilsvarende 
forfall), og ikke med et bestemt sikringsobjekt, ikke oppfylle kravene til sikringsbokføring.

Sikringsbokføring

85.  Sikringsbokføring innregner de utlignende virkningene på resultatet knyttet til endringer i de virkelige verdiene av 
sikringsinstrumentet og sikringsobjektet.

86.  Det er tre typer sikringsforhold:

a)  virkelig verdi-sikring: en sikring av eksponeringen for endringer i virkelig verdi av en innregnet eiendel 
eller forpliktelse eller et uinnregnet bindende tilsagn, eller en identifisert andel av en slik eiendel, 
forpliktelse eller bindende tilsagn som er henførbar til en særlig risiko, og som kan påvirke resultatet.

b)  kontantstrømssikring: en sikring av eksponeringen for variabilitet i kontantstrømmer som i) er henførbar 
til en særlig risiko tilknyttet en innregnet eiendel eller forpliktelse (for eksempel alle eller noen framtidige 
rentebetalinger til variabel rente) eller en svært sannsynlig forventet transaksjon, og ii) kan påvirke 
resultatet.

c)  sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet, som definert i ias 21.

87.  En sikring av valutarisikoen ved et bindende tilsagn kan regnskapsføres som en virkelig verdi-sikring eller som en 
kontantstrømssikring.

88.  et sikringsforhold oppfyller bare kravene til sikringsbokføring i henhold til nr. 89–102 dersom alle de følgende 
betingelsene er oppfylt.

a) ved inngåelse av sikringen skjer det en formell øremerking og dokumentasjon av sikringsforholdet 
og foretakets mål og strategi for risikohåndtering ved å påta seg sikringen. Denne dokumentasjonen 
skal omfatte identifisering av sikringsinstrumentet, sikringsobjektet eller transaksjonen, arten av risiko 
som sikres og hvordan foretaket vil vurdere sikringsinstrumentets effektivitet med hensyn til å utligne 
eksponering for endringer i sikringsobjektets virkelige verdi eller kontantstrømmer henførbare til den 
sikrede risikoen.

b)  sikringen forventes å være svært effektiv (se aG105–aG113 i vedlegg a) med hensyn til å oppnå utlignende 
endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmer henførbare til den sikrede risikoen, i overensstemmelse 
med den opprinnelige dokumenterte risikohåndteringsstrategien for dette bestemte sikringsforholdet.
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c)  for kontantstrømssikringer må den forventede transaksjonen som er sikringens motpost, være svært 
sannsynlig og må inneha en eksponering for variasjoner i kontantstrømmer som til slutt vil kunne påvirke 
resultatet.

d)  sikringens effektivitet kan måles på en pålitelig måte, dvs. den virkelige verdien av eller kontantstrømmene 
til sikringsobjektet som er henførbar til den sikrede risikoen og den virkelige verdien av sikringsinstrumentet 
kan måles på en pålitelig måte (se nr. 46 og nr. 47 og aG80 og aG81 i vedlegg a for veiledning vedrørende 
beregning av virkelig verdi).

e)  sikringen blir vurdert på løpende grunnlag og blir faktisk ansett for å ha vært svært effektiv i de finansielle 
rapporteringsperiodene som sikringen var øremerket for.

Vi rke l i g  ve rd i - s i k r i ng

89.  Dersom en virkelig verdi-sikring oppfyller betingelsene i nr. 88 i løpet av perioden, skal den regnskapsføres på 
følgende måte:

a)  Gevinst eller tap fra ny måling av sikringsinstrumentet til virkelig verdi (for et derivativt sikringsinstrument) 
eller av valutadelen av dets balanseførte verdi målt i samsvar med ias 21 (for et ikke-derivativt 
sikringsinstrument) skal innregnes i resultatet, 

 og

b) gevinst eller tap på sikringsobjektet som er henførbar til den sikrede risikoen, skal justere sikringsobjektets 
balanseførte verdi og innregnes i resultatet. Dette gjelder dersom sikringsobjektet ellers blir målt til 
anskaffelseskost. innregning i resultatet av gevinst eller tap som er henførbart til den sikrede risikoen, 
gjelder dersom sikringsobjektet er en finansiell eiendel tilgjengelig for salg.

89A.  Ved virkelig verdi-sikring av renteeksponeringen for en del av en portefølje av finansielle eiendeler eller 
finansielle forpliktelser (og bare i forbindelse med slik sikring) kan kravene i nr. 89 bokstav b) oppfylles ved at 
gevinsten eller tapet som er henførbart til sikringsobjektet, presenteres enten 

a)  i en enkelt separat post under eiendeler for de reprisingsperiodene da sikringsobjektet er en eiendel, 

 eller

b)  i en enkelt separat post under forpliktelser, for de reprisingsperiodene da sikringsobjektet er en forpliktelse.

De separate postene som er nevnt under bokstav a) og b) foran, skal presenteres i tilknytning til finansielle 
eiendeler eller finansielle forpliktelser. Beløp inkludert i disse postene skal fjernes fra balansen når de tilknyttede 
eiendelene eller forpliktelsene blir fraregnet.

90.  Dersom bare spesielle risikoer henførbare til et sikringsobjekt er sikret, blir innregnede endringer i den virkelige 
verdien av sikringsobjektet som ikke er knyttet til den sikrede risikoen, innregnet slik det går fram av nr. 55.

91.  et foretak skal med fremadrettet virkning opphøre med sikringsbokføring som angitt i nr. 89 dersom 

a)  sikringsinstrumentet utløper eller selges, avsluttes eller utøves (i denne sammenheng regnes fornying eller 
rullering av et sikringsinstrument til et annet sikringsinstrument ikke som utløp eller avslutning dersom 
en slik erstatning eller overflytning er en del av foretakets dokumenterte sikringsstrategi), 

b)  sikringen ikke lenger oppfyller kriteriene for sikringsbokføring i nr. 88, 

 eller

c)  foretaket tilbakekaller øremerkingen.
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92.  enhver justering som oppstår av nr. 89 bokstav b) i den balanseførte verdien av et sikret finansielt instrument 
som blir målt til amortisert kost (eller når det gjelder en porteføljesikring av renterisiko, i den separate 
balanseposten som beskrevet i nr. 89a), skal amortiseres i resultatet. amortiseringen kan begynne så snart det 
foreligger en justering, og skal begynne ikke senere enn på tidspunktet da sikringsobjektet opphører å bli justert 
for endringer i dens virkelige verdi som er henførbar til den risikoen som blir sikret. Justeringen skal baseres 
på en rekalkulert effektiv rente på tidspunktet da amortiseringen begynner. Dersom det i tilfelle av en virkelig 
verdi-sikring av renteeksponeringen for en portefølje av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser (og 
bare i forbindelse med en slik sikring) ikke er praktisk mulig med en amortisering som benytter en rekalkulert 
effektiv rente, skal justeringen amortiseres lineært. Justeringen skal være fullt ut amortisert ved forfall av 
det finansielle instrumentet eller, i tilfelle av en porteføljesikring av renterisiko, ved utløpet av den relevante 
perioden for reprising.

93.  Når et uinnregnet bindende tilsagn blir øremerket som et sikringsobjekt, blir den påfølgende kumulative endringen 
i den virkelige verdien av det bindende tilsagnet som er henførbar til den sikrede risikoen, innregnet som eiendel 
eller forpliktelse med en tilsvarende gevinst eller et tilsvarende tap innregnet i resultatet (se nr. 89 bokstav b)). 
Endringene i sikringsinstrumentets virkelige verdi blir også innregnet i resultatet.

94.  Når et foretak inngår i et bindende tilsagn om å anskaffe en eiendel eller påta seg en forpliktelse og dette er 
sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring, blir førstegangs balanseført verdi av eiendelen eller forpliktelsen som 
følger av at foretaket oppfyller det bindende tilsagnet, justert for å inkludere den kumulative endringen i den 
virkelige verdien av det bindende tilsagnet henførbar til den sikrede risikoen som ble innregnet i balansen.

Kon tan t s t r ømss ik r i ng

95.  Dersom en kontantstrømssikring oppfyller betingelsene i nr. 88 i løpet av perioden, skal den regnskapsføres på 
følgende måte:

a)  Den andelen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet som vurderes til å være en effektiv sikring (se 
nr. 88), skal innregnes direkte i egenkapitalen gjennom oppstillingen av endringer i egenkapitalen (se ias 
1), 

 og

b)  den ikke-effektive andelen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet skal innregnes i resultatet.

96.  En kontantstrømssikring regnskapsføres nærmere bestemt som følger:

a)  Den separate bestanddelen av egenkapitalen tilknyttet sikringsobjektet blir justert til det minste av følgende 
beløp (i absolutte størrelser):

i)  kumulativ gevinst eller kumulativt tap på sikringsinstrumentet fra inngåelse av sikringen, 

 og

ii)  kumulativ endring i virkelig verdi (nåverdi) av de forventede framtidige kontantstrømmene for 
sikringsobjektet fra inngåelse av sikringen, 

b)  eventuelle gjenværende gevinster eller tap på sikringsinstrumentet eller øremerkede bestanddeler av 
instrumentet (som ikke er en effektiv sikring) blir innregnet i resultatet, 

 og

c)  dersom et foretaks dokumenterte risikohåndteringsstrategi for et bestemt sikringsforhold utelukker en bestemt 
bestanddel av gevinsten eller tapet eller tilknyttede kontantstrømmer for sikringsinstrumentet (se nr. 74, nr. 75 
og nr. 88 bokstav a)) fra vurderingen av sikringseffektiviteten, skal den utelukkede bestanddelen av gevinst 
eller tap innregnes i samsvar med nr. 55.
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97.  Dersom en sikring av en forventet transaksjon senere fører til innregning av en finansiell eiendel eller en 
finansiell forpliktelse, skal tilknyttede gevinster eller tap som ble innregnet direkte i egenkapitalen i samsvar 
med nr. 95, omklassifiseres i resultatet i den samme perioden eller de samme periodene der den anskaffede 
eiendelen eller den pådratte forpliktelsen påvirker resultatet (for eksempel i de periodene der renteinntekt 
eller rentekostnad blir innregnet). Dersom et foretak imidlertid forventer at hele tapet eller en andel av et 
tap innregnet direkte i egenkapitalen ikke vil bli gjenvunnet i løpet av én eller flere framtidige perioder, skal 
foretaket i resultatet omklassifisere det beløpet som ikke forventes å bli gjenvunnet.

98.  Dersom en sikring av en forventet transaksjon senere fører til innregning av en ikke-finansiell eiendel eller 
en ikke-finansiell forpliktelse, eller en forventet transaksjon vedrørende en ikke-finansiell eiendel eller en 
ikke-finansiell forpliktelse blir til et bindende tilsagn der det anvendes sikringsbokføring av virkelig verdi, skal 
foretaket anvende bokstav a) eller b) nedenfor.

a)  foretaket omklassifiserer de tilknyttede gevinstene eller tapene som ble innregnet direkte i egenkapitalen 
i samsvar med nr. 95 i resultatet i den samme perioden eller de samme periodene der den anskaffede 
eiendelen eller den pådratte forpliktelsen påvirker resultatet (for eksempel i de periodene der 
avskrivningskostnad eller kostnad solgte varer blir innregnet). Dersom et foretak imidlertid forventer at 
hele eller en andel av et tap innregnet direkte i egenkapitalen ikke vil bli gjenvunnet i løpet av én eller 
flere framtidige perioder, skal foretaket i resultatet omklassifisere det beløpet som ikke forventes å bli 
gjenvunnet.

b)  foretaket fjerner tilknyttede gevinster og tap som ble innregnet direkte i egenkapitalen i samsvar med 
nr. 95, og inkluderer disse i opprinnelig anskaffelseskost eller i en annen balanseført verdi av eiendelen 
eller forpliktelsen.

99.  et foretak skal anvende enten bokstav a) eller b) i nr. 98 som sitt regnskapsprinsipp, og skal anvende dette 
konsistent på alle sikringer som nr. 98 omfatter.

100.  for andre kontantstrømssikringer enn dem som omfattes av nr. 97 og nr. 98, skal beløp som har vært 
innregnet direkte i egenkapitalen, innregnes i resultatet i den samme perioden eller de samme periodene der 
den sikrede forventede transaksjonen påvirker resultatet (for eksempel når et forventet salg skjer).

101.  et foretak skal under følgende omstendigheter med fremadrettet virkning opphøre med sikringsbokføring som 
angitt i nr. 95–100:

a)  sikringsinstrumentet utløper eller selges, avsluttes eller utøves (i denne sammenheng regnes fornying 
eller rullering av et sikringsinstrument til et annet sikringsinstrument ikke som et utløp eller en avslutning 
dersom en slik fornying eller rullering er en del av foretakets dokumenterte sikringsstrategi). i så fall skal 
kumulative gevinster eller tap på sikringsinstrumentet som fortsatt er innregnet direkte i egenkapitalen 
fra den perioden da sikringen var effektiv (se nr. 95 bokstav a)), fortsatt være innregnet separat i 
egenkapitalen fram til den forventede transaksjonen skjer. når transaksjonen skjer, kommer nr. 97, nr. 98 
eller nr. 100 til anvendelse.

b)  sikringen oppfyller ikke lenger kriteriene for sikringsbokføring i nr. 88. i så fall skal kumulative gevinster 
eller tap på sikringsinstrumentet som fortsatt er innregnet direkte i egenkapitalen fra den perioden 
da sikringen var effektiv (se nr. 95 bokstav a)), fortsatt være separat innregnet i egenkapitalen fram 
til den forventede transaksjonen skjer. når transaksjonen skjer, kommer nr. 97, nr. 98 eller nr. 100 til 
anvendelse.

c)  når det ikke lenger forventes at den forventede transaksjonen vil skje, skal eventuelle tilknyttede 
kumulative gevinster eller tap på sikringsinstrumentet som fortsatt er innregnet direkte i egenkapitalen fra 
den perioden sikringen var effektiv (se nr. 95 bokstav a)), innregnes i resultatet. en forventet transaksjon 
som ikke lenger er svært sannsynlig (se nr. 88 bokstav c)), kan fremdeles forventes å skje.

d)  foretaket opphever øremerkingen. når det gjelder sikringer av en forventet transaksjon, skal kumulative 
gevinster eller tap på sikringsinstrumentet som fortsatt er innregnet direkte i egenkapitalen fra den 
perioden da sikringen var effektiv (se nr. 95 bokstav a)), fortsatt være separat innregnet i egenkapitalen 
fram til den forventede transaksjonen skjer eller ikke lenger forventes å skje. når transaksjonen skjer, 
kommer nr. 97, nr. 98 eller nr. 100 til anvendelse. Dersom transaksjonen ikke lenger forventes å skje, skal 
kumulative gevinster eller tap som var innregnet direkte i egenkapitalen, innregnes i resultatet.
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Sik r ing  av  en  ne t t o inves t e r i ng

102.  sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet, herunder en sikring av en monetær post som 
regnskapsføres som en del av nettoinvesteringen (se ias 21), skal regnskapsføres på tilsvarende måte som 
kontantstrømssikring.

a)  den andelen av gevinst eller tap på sikringsinstrumentet som vurderes til å være en effektiv sikring  
(se nr. 88), skal innregnes direkte i egenkapitalen gjennom oppstillingen av endringer i egenkapitalen 
(se ias 1), 

 og

b)  den ikke-effektive andelen skal innregnes i resultatet.

 Gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet knyttet til den effektive andelen av sikringen som har 
vært innregnet direkte i egenkapitalen, skal innregnes i resultatet ved avhendingen av den utenlandske 
virksomheten.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

103.  et foretak skal anvende denne standard (herunder endringene utgitt i mars 2004) på årsregnskap som 
omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. et foretak 
skal ikke anvende denne standard (herunder endringene utgitt i mars 2004) på årsregnskap som omfatter 
perioder som begynner før 1. januar 2005, med mindre foretaket også anvender ias 32 (utgitt desember 
2003). Dersom et foretak anvender denne standard på perioder som begynner tidligere enn 1. januar 2005, 
skal foretaket opplyse om dette.

104.  Denne standard skal anvendes med tilbakevirkende kraft, med de unntak som framgår av nr. 105–108. 
åpningssaldoen for opptjent egenkapital for den tidligste foregående perioden som presenteres og alle 
andre sammenligningstall skal justeres som om denne standard alltid hadde vært anvendt, med mindre en 
omarbeiding av informasjonen ikke er praktisk mulig. Dersom omarbeiding ikke er praktisk mulig, skal 
foretaket opplyse om dette og indikere i hvilken utstrekning informasjonen ble omarbeidet.

105.  når denne standard anvendes første gang, tillates et foretak å øremerke en tidligere innregnet finansiell 
eiendel eller en finansiell forpliktelse som en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse til virkelig 
verdi over resultatet eller tilgjengelig for salg til tross for kravene i nr. 9 om å foreta en slik øremerking ved 
førstegangsinnregning. for alle slike finansielle eiendeler øremerket som tilgjengelig for salg, skal foretaket 
innregne alle kumulative endringer i virkelig verdi i en separat bestanddel av egenkapitalen fram til senere 
fraregning eller verdifall, da foretaket skal overføre slike kumulative gevinster eller tap til resultatet. for alle 
finansielle instrumenter øremerket til virkelig verdi over resultatet eller tilgjengelig for salg, skal foretaket 

a)  omarbeide den finansielle eiendelen eller finansielle forpliktelsen ved hjelp av den nye øremerkingen i 
sammenligningstallene i finansregnskapet, 

 og

b)  opplyse om den virkelige verdien av de finansielle eiendeler eller de finansielle forpliktelsene som er 
øremerket i hver enkelt kategori, samt øremerkingen og balanseført verdi i det forrige finansregnskapet.

106.  med de unntak som tillates av nr. 107 skal et foretak anvende fraregningskravene i nr. 15–37 og i aG36–aG52 
i vedlegg a med fremadrettet virkning. Dersom foretaket fraregnet finansielle eiendeler i henhold til ias 39 
(revidert 2000) som en følge av en transaksjon som skjedde før 1. januar 2004 og disse eiendelene ikke ville 
vært fraregnet i henhold til denne standard, skal foretaket følgelig ikke innregne disse eiendelene.

107.  Uavhengig av nr. 106 kan et foretak anvende fraregningskravene i nr. 15–37 og i aG36–aG52 i vedlegg a med 
tilbakevirkende kraft fra et tidspunkt som foretaket selv velger, forutsatt at den nødvendige informasjonen for 
å anvende ias 39 på eiendeler og forpliktelser som er fraregnet som følge av tidligere transaksjoner, forelå på 
tidspunktet for den opprinnelige regnskapsføringen av disse transaksjonene.
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108.  et foretak skal ikke justere den balanseførte verdien av ikke-finansielle eiendeler og ikke-finansielle 
forpliktelser for å utelukke gevinster og tap knyttet til kontantstrømssikring som var inkludert i den 
balanseførte verdien før begynnelsen av regnskapsåret da denne standard først ble anvendt. i begynnelsen av 
regnskapsperioden da denne standard først blir anvendt, skal alle beløp innregnet direkte i egenkapitalen for 
en sikring av et bindende tilsagn som i henhold til denne standard regnskapsføres som virkelig verdi-sikring, 
omklassifiseres som eiendel eller forpliktelse, bortsett fra en sikring av valutarisiko som fortsatt blir behandlet 
som en kontantstrømssikring.

OPPHEVING AV ANDRE UTTALELSER

109.  Denne standard erstatter IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling», revidert i oktober 2000.

110.  Denne standard og den tilhørende veiledningen for gjennomføring erstatter veiledningen for gjennomføring utgitt 
av Komiteen for gjennomføringsveiledning for IAS 39, opprettet av det tidligere IASC.
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VEDLEGG A

Veiledning i anvendelse

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard.

Virkeområde (nr. 2–7)

AG1.  Kontrakter som krever en betaling basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler, brukes ofte 
som forsikringspoliser. (Kontrakter basert på klimatiske variabler omtales noen ganger som «værderivater».)  
I henhold til slike kontrakter er den betalingen som foretas, basert på beløpet for tap hos det forsikrede foretaket. 
Rettigheter og plikter i henhold til forsikringskontrakter som i hovedsak ikke medfører overføring av finansiell 
risiko, omfattes ikke av denne standard i henhold til nr. 2 bokstav d). Utbetaling i henhold til enkelte kontrakter 
som krever en betaling basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler, er ikke knyttet til beløpet for 
et forsikret foretaks tap. Slike kontrakter omfattes ikke av denne standard i henhold til nr. 2 bokstav h).

AG2.  Denne standard endrer ikke kravene knyttet til ordninger for ytelser til ansatte som er i overensstemmelse med 
IAS 26: «Regnskapsføring og rapportering av pensjonsinnretninger» og royaltyavtaler basert på salgsvolum eller 
tjenesteinntekter som regnskapsføres i henhold til IAS 18: «Driftsinntekter».

AG3.  Enkelte ganger gjør et foretak hva det anser som en «strategisk investering» i egenkapitalinstrumenter utstedt 
av et annet foretak, i den hensikt å etablere eller opprettholde et langsiktig driftsforhold med foretaket der 
investeringen er gjort. Investorforetaket benytter IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» til å avgjøre 
om egenkapitalmetoden er en hensiktsmessig regnskapsmessig behandling av en slik investering. Tilsvarende 
benytter investorforetaket IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet» til å avgjøre om forholdsmessig 
konsolidering eller egenkapitalmetoden er en hensiktsmessig regnskapsføring av en slik investering. Dersom 
verken egenkapitalmetoden eller forholdsmessig konsolidering er hensiktsmessig, anvender foretaket denne 
standard på den strategiske investeringen.

AG4.  Denne standard kommer til anvendelse på de finansielle eiendelene og finansielle forpliktelsene til 
forsikringsgivere, bortsett fra rettigheter og plikter som oppstår i henhold til forsikringskontrakter som utelukkes 
av nr. 2 bokstav d).

Definisjoner (nr. 8–9).

Effektiv rente

AG5.  I noen tilfeller blir finansielle eiendeler anskaffet med betydelig rabatt som gjenspeiler påløpte kredittap. Foretak 
inkluderer slike påløpte kredittap i de estimerte kontantstrømmene ved beregningen av effektiv rente.

AG6.  Når en effektiv rente-metode benyttes, vil et foretak generelt nedskrive eventuelle honorarer, punkter betalt 
eller mottatt, transaksjonsutgifter og andre merbetalinger eller rabatter inkludert i beregningen av effektiv rente 
over instrumentets forventede levetid. En kortere periode benyttes imidlertid dersom dette er den perioden 
som honorarene, betalte eller mottatte punkter, transaksjonsutgiftene, merbetalingene og rabattene er knyttet 
til. Dette vil være tilfellet når variabelen som honorarene, betalte eller mottatte punkter, transaksjonsutgiftene, 
merbetalingene og rabattene er knyttet til, blir priset om til markedskurs før instrumentets forventede forfall. I et 
slikt tilfelle er hensiktsmessig amortiseringsperiode perioden fram til det neste tidspunktet for reprising. Dersom 
en merbetaling eller en rabatt på et instrument med flytende rente for eksempel gjenspeiler renter som har påløpt 
på instrumentet siden rentene sist ble betalt, eller endringer i markedskurser siden den flytende renten ble fastsatt 
på nytt til markedskurser, vil den bli amortisert til det neste tidspunktet da den flytende renten blir fastsatt på 
nytt til markedskurser. Dette skyldes at merbetaling eller rabatt er knyttet til perioden fram til neste tidspunkt 
for rentejustering fordi variabelen på det tidspunktet som merbetaling eller rabatt er knyttet til (dvs. renten), 
blir fastsatt på nytt til markedskursene. Men dersom merbetalingen eller rabatten er et resultat av en endring i 
kredittrisikotillegget utover den flytende renten som ble angitt i instrumentet, eller andre variabler som ikke er 
fastsatt på nytt til markedskurs, blir den amortisert over instrumentets forventede levetid.

AG7  For finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser med flytende rente vil periodiske omestimeringer av 
kontantstrømmer for å gjenspeile bevegelser i markedsrenten endre den effektive renten. Dersom en finansiell 
eiendel eller en finansiell forpliktelse med flytende rente blir førstegangsinnregnet med et beløp som er lik 
skyldig eller tilgodehavende hovedstol ved forfall, har en omestimering av de framtidige rentebetalingene 
vanligvis ingen vesentlig virkning på eiendelens eller forpliktelsens balanseførte verdi.
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AG8.  Dersom et foretak reviderer sine estimater av ut- eller innbetalinger, skal foretaket justere den balanseførte verdien 
av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen (eller en gruppe av finansielle instrumenter) for å 
gjenspeile faktiske og reviderte estimerte kontantstrømmer. Foretaket omberegner den balanseførte verdien ved å 
beregne nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer til det finansielle instrumentets opprinnelig effektive 
rente. Justeringen blir innregnet som inntekt eller kostnad i resultatet.

Derivater

AG9.  Typiske eksempler på derivater er børsomsatte og ikke-børsomsatte terminkontrakter, rentebytteavtaler og 
opsjonskontrakter. Et derivat har vanligvis et nominelt beløp, som er et beløp i en valuta, et antall aksjer, et antall 
vekt- eller volumenheter eller andre enheter angitt i kontrakten. Et derivat krever imidlertid ikke at innehaveren 
eller utstederen investerer eller mottar det nominelle beløpet ved inngåelsen av kontrakten. Som et alternativ 
kan et derivat kreve en fast betaling eller betaling av et beløp som kan endres (men ikke proporsjonalt med en 
endring i det underliggende) som en følge av en framtidig hendelse som ikke er knyttet til et nominelt beløp. En 
kontrakt kan for eksempel kreve en fast betaling på VE 1000(1) dersom seksmåneders LIBOR-renter øker med 
100 basispoeng. En slik kontrakt er et derivat selv om det ikke er angitt noe nominelt beløp.

AG10.  Definisjonen av et derivat i denne standard omfatter kontrakter som gjøres opp brutto ved levering av det 
underliggende (for eksempel en ikke-børsomsatt terminkontrakt om å kjøpe et gjeldsinstrument med fast 
rente). Et foretak kan ha en kontrakt om å kjøpe eller selge en ikke-finansiell gjenstand som kan gjøres opp 
netto i kontanter eller et annet finansielt instrument, eller ved bytte av finansielle instrumenter (for eksempel en 
kontrakt om å kjøpe eller selge en råvare til en fastsatt pris på et framtidig tidspunkt). En slik kontrakt omfattes 
av denne standard, med mindre den ble inngått og fortsatt innehas med det formål å levere en ikke-finansiell 
gjenstand i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov (se nr. 5–7).

AG11.  Et av de definerende kjennetegnene på et derivat er at det har en innledende nettoinvestering som er mindre enn 
det som ville kreves for andre typer kontrakter som ville forventes å ha en tilsvarende reaksjon på endringer i 
markedsfaktorer. En opsjonskontrakt oppfyller denne definisjonen fordi premien er mindre enn investeringen 
som ville kreves for å få hånd om det underliggende finansielle instrumentet som opsjonen er koblet til. En 
valutabytteavtale («currency swap») som krever et innledende bytte av ulike valutaer av lik virkelig verdi, 
oppfyller definisjonen fordi den har en innledende nettoinvestering lik null.

AG12.  Et alminnelig kjøp eller salg fører til en fastprisavtale mellom avtaletidspunktet og oppgjørstidspunktet 
som oppfyller definisjonen av et derivat. Men på grunn av den korte varigheten av en slik avtale blir den 
ikke innregnet som et finansielt derivat. Denne standard inneholder derfor særlig regnskapsføring av slike 
alminnelige kontrakter (se nr. 38 og AG53–AG56).

Transaksjonsutgifter

AG13.  Transaksjonsutgifter omfatter honorarer og provisjoner til agenter (herunder ansatte som opptrer som 
salgsagenter), rådgivere, meglere og forhandlere, avgifter til reguleringsmyndigheter og verdipapirbørser, 
samt overføringsskatter og -avgifter. Transaksjonsutgifter omfatter ikke overkurs eller underkurs på gjeld, 
finansieringsutgifter eller interne administrasjons- eller innehaverutgifter.

Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser holdt for omsetning

AG14.  Omsetning gjenspeiler generelt aktive og hyppige kjøp og salg, og finansielle instrumenter holdt for 
omsetning, blir generelt benyttet med det formål å generere et overskudd fra kortsiktige svingninger i pris eller 
salgsmarginer.

AG15.  Finansielle forpliktelser holdt for omsetning omfatter 

a)  derivatforpliktelser som ikke regnskapsføres som sikringsinstrumenter, 

b)  plikt til å levere finansielle eiendeler lånt av en short-selger (dvs. et foretak som selger finansielle 
eiendeler det har lånt og ennå ikke eier), 

(1) I denne standard angis beløp i «valutaenheter» (VE).
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c)  finansielle forpliktelser som er pådratt med det formål å kjøpe dem tilbake på kort sikt (for eksempel 
et notert gjeldsinstrument som utstederen kan kjøpe tilbake på kort sikt, avhengig av endringer i 
instrumentets virkelige verdi), 

 og

d)  finansielle forpliktelser som er en del av en portefølje av identifiserte finansielle instrumenter som blir 
behandlet sammen og som det er godtgjort at det foreligger et nylig mønster for kortsiktig realisering av 
overskudd for.

 Det faktum at en forpliktelse blir benyttet til å finansiere omsetningsvirksomhet, fører ikke i seg selv til at 
forpliktelsen blir en forpliktelse holdt for omsetning.

Investeringer som holdes til forfall

AG16.  Et foretak har ingen positiv intensjon om å holde en investering i en finansiell eiendel med et fast forfall, fram 
til forfall dersom 

a)  foretaket har til hensikt å holde på den finansielle eiendelen i en ikke-definert periode, 

b)  foretaket står klar til å selge den finansielle eiendelen (bortsett fra dersom det oppstår en situasjon som 
ikke vil gjentas og ikke med rimelighet kunne vært forventet av foretaket) som reaksjon på endringer i 
markedsrentene eller markedsrisikoen, likviditetsbehov, endringer i tilgjengelighet av og avkastning på 
alternative investeringer, endringer i finansieringskilder og -vilkår eller endringer i valutarisiko, 

 eller

c)  utstederen har rett til å gjøre opp den finansielle eiendelen til et beløp som ligger vesentlig under dens 
amortiserte kost.

AG17.  Et gjeldsinstrument med variabel rente kan oppfylle kriteriene for en investering som holdes til forfall. 
Egenkapitalinstrumenter kan ikke være investeringer som holdes til forfall, ettersom de kan ha en ubegrenset 
levetid (for eksempel ordinære aksjer) eller fordi de beløpene innehaveren kan motta, kan variere på en måte 
som ikke lar seg bestemme på forhånd (for eksempel for aksjeopsjoner, tegningsretter og tilsvarende retter). 
Når det gjelder definisjonen av investeringer som holdes til forfall, betyr betalinger som er faste eller lar seg 
fastsette og fast forfall at en kontraktsmessig ordning definerer betalingsbeløp og -tidspunkter for innehaveren, 
for eksempel betalinger av rente og hovedstol. En vesentlig risiko for manglende betaling utelukker ikke 
klassifisering av en finansiell eiendel som holdt til forfall så lenge dens kontraktsmessige betalinger er 
faste eller lar seg fastsette, og de andre kriteriene for denne klassifiseringen er oppfylt. Dersom vilkårene 
til et evigvarende gjeldsinstrument fastsetter rentebetalinger i en ubegrenset periode, kan instrumentet ikke 
klassifiseres som holdt til forfall fordi det ikke finnes noe forfallstidspunkt.

AG18.  Kriteriene for klassifisering som en investering som holdes til forfall er oppfylt for en finansiell eiendel som 
kan innløses av utstederen, dersom innehaveren har til hensikt og er i stand til å holde den til den kreves innløst 
eller til forfall, og innehaveren ville kunne gjenvinne praktisk talt hele investeringens balanseførte verdi. 
Utstederens krav om innløsning vil, dersom det utøves, bare framskynde eiendelens forfall. Men dersom den 
finansielle eiendelen kan kreves innløst på et grunnlag som ville føre til at innehaveren ikke gjenvinner praktisk 
talt hele investeringens balanseførte verdi, kan den finansielle eiendelen ikke klassifiseres som en investering 
som holdes til forfall. Foretaket tar i betraktning all betalt overkurs og kapitaliserte transaksjonsutgifter når det 
skal avgjøre om det vesentligste av den balanseførte verdien ville kunne gjenvinnes.

AG19.  En finansiell eiendel med innløsningsrett (dvs. at innehaveren har rett til å kreve at utstederen betaler tilbake 
eller innløser den finansielle eiendelen før forfall), kan ikke klassifiseres som en investering som holdes til 
forfall fordi betaling for en salgsopsjon i en finansiell eiendel ikke er i overensstemmelse med en intensjon om 
å holde på den finansielle eiendelen fram til forfall.

AG20.  For de fleste finansielle eiendeler er virkelig verdi et mer hensiktsmessig mål enn amortisert kost. 
Klassifiseringen som en investering som holdes til forfall er et unntak, men bare dersom foretaket har en 
positiv intensjon om og evne til å holde på investeringen fram til forfall. Når et foretaks handlinger kaster tvil 
om dets intensjon om og evne til å holde slike investeringer fram til forfall, utelukker nr. 9 bruken av unntaket 
i en rimelig periode.
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AG21.  Et katastrofescenario som bare har en fjern mulighet for å inntreffe, for eksempel et masseuttak fra en bank 
eller en tilsvarende situasjon som påvirker en forsikringsgiver, er ikke noe som skal tas i betraktning av et 
foretak når det skal avgjøre om det har en positiv intensjon om og evne til å holde på en investering fram til 
forfall.

AG22.  Salg før forfall kan oppfylle betingelsen i nr. 9 — slik at det ikke blir noe spørsmål om foretakets intensjon om 
å holde på andre investeringer til forfall — dersom de kan henføres til følgende:

a)  En vesentlig svekkelse av utsteders kredittverdighet. Et salg som for eksempel kommer etter en 
nedgradering i kredittverdighet av et eksternt kredittvurderingsorgan, vil ikke nødvendigvis reise spørsmål 
ved foretakets intensjon om å holde på andre investeringer fram til forfall dersom nedgraderingen 
godtgjør en vesentlig svekkelse av utstederens kredittverdighet, sammenholdt med kredittverdigheten 
ved førstegangsinnregning. Tilsvarende, dersom et foretak bruker interne vurderinger for å anslå 
eksponeringer, kan endringer i disse interne vurderingene være til hjelp med å identifisere utstedere der 
det har skjedd en vesentlig svekkelse av kredittverdigheten, forutsatt at foretakets metode for å tilordne 
interne vurderinger og endringer i disse vurderingene gir en konsistent, pålitelig og objektiv måling av 
utstedernes kredittkvalitet. Dersom det er godtgjort at en finansiell eiendel har falt i verdi (se nr. 58 og 
nr. 59), blir svekkelsen av kredittverdigheten ofte sett på som vesentlig.

b)  En endring i skattelovgivningen som eliminerer eller i vesentlig grad reduserer skattefritaksstatus for 
renter på investeringer som holdes til forfall (men ikke en endring i skattelovgivningen som reviderer de 
marginale skattesatsene som kommer til anvendelse på renteinntekter).

c)  En større virksomhetssammenslutning eller større disposisjon (for eksempel et salg av et segment) som 
nødvendiggjør salg eller overføring av investeringer som holdes til forfall for å opprettholde foretakets 
eksisterende renterisikoposisjon eller kredittrisikopolitikk (selv om virksomhetssammenslutningen 
er en hendelse innenfor foretakets kontroll, kan endringene av foretakets investeringsportefølje for å 
opprettholde en renterisikoposisjon eller kredittrisikopolitikk være en følgehendelse og ikke en forventet 
hendelse).

d)  En endring i lovfestede krav eller reguleringskrav som i vesentlig grad endrer enten hva som utgjør en 
tillatt investering eller det høyeste nivået for visse typer av investeringer, og som derved gjør at et foretak 
må avhende en investering som holdes til forfall.

e)  En vesentlig økning i industriens regulerte kapitalkrav som fører til at foretaket må nedskalere sin 
virksomhet ved å selge investeringer som holdes til forfall.

f)  En vesentlig økning i risikovekting av investeringer som holdes til forfall og som brukes til regulerte 
risikobaserte kapitalformål.

AG23.  Et foretak har ingen påviselig evne til å holde en investering i en finansiell eiendel med et fast forfall, fram til 
forfall dersom 

a)  foretaket ikke har de tilgjengelige finansielle ressursene til fortsatt å kunne finansiere investeringen fram 
til forfall, 

 eller

b)  foretaket er underlagt en eksisterende juridisk eller annen restriksjon som kan hindre dets intensjon om å 
holde på den finansielle eiendelen fram til forfall. (En utsteders kjøpsopsjon vil ikke nødvendigvis hindre 
foretakets intensjon om å holde på en finansiell eiendel fram til forfall — se AG18.)

AG24.  Andre omstendigheter enn dem som er beskrevet i AG16–AG23, kan indikere at et foretak ikke har noen 
positiv intensjon om eller evne til å holde på en investering til forfall.

AG25.  Et foretak skal vurdere sin intensjon om og evne til å holde foretakets investering som holdes til forfall, inntil 
den forfaller, ikke bare når disse finansielle eiendelene blir førstegangsinnregnet, men også ved hver av de 
påfølgende balansedagene.
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Utlån og fordringer

AG26.  Alle ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette (herunder 
låneiendeler, kundefordringer, investeringer i gjeldsinstrumenter og innskudd i banker), vil kunne oppfylle 
definisjonen av utlån og fordringer. En finansiell eiendel som er notert i et aktivt marked (for eksempel et 
notert gjeldsinstrument, se AG71), oppfyller imidlertid ikke kravene til klassifisering som et utlån eller en 
fordring. Finansielle eiendeler som ikke oppfyller definisjonen av utlån og fordringer, kan klassifiseres som 
investeringer som holdes til forfall dersom de oppfyller betingelsene for slik klassifisering (se nr. 9 og AG16–
AG25). Ved førstegangsinnregning av en finansiell eiendel som ellers ville vært klassifisert som et utlån eller 
en fordring, kan et foretak identifisere den som en finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet, eller som 
tilgjengelige for salg.

Innebygde derivater (nr. 10–13)

AG27.  Dersom en vertskontrakt ikke har noe fastsatt eller forhåndsbestemt forfall og representerer en residualinteresse 
i et foretaks nettoeiendeler, er vertskontraktens økonomiske kjennetegn og risiko de samme som hos et 
egenkapitalinstrument, og et innebygd derivat vil måtte ha de egenkapitalkjennetegnene som er knyttet til 
samme foretak for å bli ansett som nært tilknyttet. Dersom en vertskontrakt ikke er et egenkapitalinstrument og 
oppfyller definisjonen av et finansielt instrument, er kontraktens økonomiske kjennetegn og risiko de samme 
som for et gjeldsinstrument.

AG28.  En innebygd derivat som ikke er en opsjon (for eksempel en innebygd terminkontrakt eller rentebytteavtale), 
blir skilt fra sin vertskontrakt på grunnlag av sine uttrykte eller innforståtte vesentlige vilkår, slik at det har en 
virkelig verdi lik null ved førstegangsinnregning. Et innebygd opsjonsbasert derivat (for eksempel en innebygd 
salgsopsjon, kjøpsopsjon, rentetak, rentegulv eller «swaption») blir skilt fra sin vertskontrakt på grunnlag av de 
uttrykte vilkårene i opsjonen. Den opprinnelige balanseførte verdien av vertsinstrumentet er restbeløpet etter 
at det innebygde derivatet er utskilt.

AG29.  Vanligvis blir flere innebygde derivater i ett enkelt instrument behandlet som ett enkelt sammensatt innebygd 
derivat. Innebygde derivater som er klassifisert som egenkapital (se IAS 32: «Finansielle instrumenter — 
opplysninger og presentasjon»), blir imidlertid regnskapsført atskilt fra dem som klassifiseres som eiendeler 
eller forpliktelser. Dersom et instrument i tillegg har flere enn ett innebygd derivat og disse derivatene 
er knyttet til ulike risikoeksponeringer og klart kan skilles fra og er uavhengige av hverandre, blir de 
regnskapsført separat.

AG30.  De økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til et innebygd derivat er i de følgende eksemplene 
ikke nært knyttet til vertskontrakten (nr. 11 bokstav a)). I disse eksemplene, og under forutsetning om at 
betingelsene i nr. 11 bokstav b) og c) er oppfylt, regnskapsfører et foretak det innebygde derivatet atskilt fra 
vertskontrakten.

a)  En salgsopsjon innebygd i et instrument som gjør at innehaveren kan kreve av utstederen at denne kjøper 
tilbake instrumentet for et beløp i kontanter eller i andre eiendeler som varierer på grunnlag av endringen 
i en egenkapital- eller råvarepris eller –indeks, er ikke nært knyttet til et vertsinstrument i form av gjeld.

b)  En kjøpsopsjon innebygd i et egenkapitalinstrument som gjør at utstederen kan kjøpe tilbake dette 
egenkapitalinstrumentet til en angitt pris, er fra innehaverens synsvinkel ikke nært knyttet til vertsinstrumentet 
i form av egenkapital (fra utstederens synsvinkel er kjøpsopsjonen et egenkapitalinstrument forutsatt at 
den oppfyller betingelsene for slik klassifisering i henhold til IAS 32, og omfattes i så fall ikke av denne 
standard).

c)  En opsjon eller en automatisk bestemmelse om å utvide den gjenværende tiden fram til forfall for et 
gjeldsinstrument er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet i form av gjeld, med mindre det skjer en 
samtidig justering omtrent til den løpende markedsrenten på tidspunktet for utvidelsen. Dersom et foretak 
utsteder et gjeldsinstrument og innehaveren av dette gjeldsinstrumentet utsteder en kjøpsopsjon på 
gjeldsinstrumentet til en tredjemann, anser gjeldsutstederen kjøpsopsjonen som en utvidelse av tiden fram 
til forfall for gjeldsinstrumentet, forutsatt at det kan kreves at utstederen deltar i eller legger forholdene til 
rette for ny markedsføring av gjeldsinstrumentet som en følge av at kjøpsopsjonen blir utøvd.

d)  Aksjeindekserte betalinger av rente eller hovedstol innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld 
eller en forsikringskontrakt — der rentebeløpet eller hovedstolen er indeksert med verdien av 
egenkapitalinstrumenter — er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet fordi den iboende risikoen i 
vertsinstrumentet og det innebygde derivatet er forskjellig.

e)  Råvareindekserte betalinger av rente eller hovedstol innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld eller 
forsikringskontrakt — der rentebeløpet eller hovedstolen er indeksert med prisen på en råvare (for 
eksempel gull) — er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet fordi den iboende risikoen i vertsinstrumentet 
og det innebygde derivatet er forskjellig.
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f)  En aksjekonverteringsrett innebygd i et konvertibelt gjeldsinstrument er fra innehaverens synsvinkel ikke 
nært knyttet til vertsinstrumentet i form av gjeld (fra utstederens synsvinkel er konverteringsretten et 
egenkapitalinstrument og omfattes ikke av denne standard, forutsatt at den oppfyller betingelsene for slik 
klassifisering i henhold til IAS 32).

g)  En kjøpsopsjon, salgsopsjon eller opsjon på førtidig tilbakebetaling i et vertsinstrument i form av gjeld er 
ikke nært knyttet til vertsinstrumentet, med mindre opsjonens utøvelseskurs på hvert utøvelsestidspunkt er 
omtrent lik amortisert kost for vertsinstrumentet i form av gjeld. Sett fra synsvinkelen til utstederen av et 
konvertibelt gjeldsinstrument med en innebygd kjøps- eller salgsopsjon, foretas vurderingen av hvorvidt 
kjøps- eller salgsopsjonen er nært knyttet til vertsinstrumentet i form av gjeld, før egenkapitalelementet 
skilles ut i henhold til IAS 32.

h)  Kredittderivater som er innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld, og tillater at den ene part (den 
«begunstigede») overfører kredittrisikoen i en særlig referanseeiendel, som denne parten kanskje ikke 
eier, til en annen part («garantisten»), er ikke nært knyttet til vertsinstrumentet i form av gjeld. Slike 
kredittderivater tillater garantisten å påta seg kredittrisikoen tilknyttet referanseeiendelen uten å eie den 
direkte.

AG31.  Et eksempel på et hybridinstrument er et finansielt instrument som gir innehaveren en rett til å selge det 
finansielle instrumentet tilbake til utstederen i bytte mot et beløp i kontanter eller i andre finansielle eiendeler 
som varierer på grunnlag av endringen i en egenkapital- eller råvareindeks som kan øke eller reduseres (et 
«instrument med innløsningsrett»). […] Det er nødvendig å skille et innebygd derivat (dvs. den indekserte 
hovedstolbetalingen) i henhold til nr. 11 ettersom vertskontrakten er et gjeldsinstrument i henhold til AG27 og 
den indekserte hovedstolbetalingen ikke er nært knyttet til et vertsinstrument i form av gjeld i henhold til AG30 
bokstav a). Fordi hovedstolbetalingen kan øke eller reduseres, er det innebygde derivatet ikke en opsjon, og 
dets verdi blir indeksert med den underliggende variabelen.

AG32.  Når det gjelder et instrument med innløsningsrett som kan innløses når som helst mot kontanter lik en 
forholdsmessig andel av nettoeiendelsverdien av et foretak, for eksempel enheter i et verdipapirfond 
med variabel kapital eller enkelte andelsbaserte investeringsprodukter («unit-linked»), er virkningen av 
å skille ut et innebygd derivat og regnskapsføre hver bestanddel å måle det kombinerte instrumentet til 
det innløsningsbeløpet som skal betales på balansedagen dersom innehaveren utøver sin rett til å innløse 
instrumentet hos utstederen.

AG33.  De økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til et innebygd derivat er i de følgende eksemplene 
nært knyttet til vertskontraktens økonomiske kjennetegn og risiko. I disse eksemplene skal et foretak ikke 
regnskapsføre den innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten.

a)  Et innebygd derivat der det underliggende er en rente eller en renteindeks som kan endre rentebeløpet 
som ellers ville ha blitt betalt eller mottatt i henhold til et vertsinstrument i form av rentebærende gjeld, 
er nært knyttet til vertsinstrumentet, med mindre det samlede instrumentet kan gjøres opp på en slik måte 
at innehaveren ikke ville gjenvinne praktisk talt hele sin innregnede investering, eller at det innebygde 
derivatet minst kunne fordoble innehaverens opprinnelige avkastning på vertskontrakten og kunne 
medføre en avkastning som er minst det dobbelte av det som ville være markedsavkastningen for en 
kontrakt med samme vilkår som vertskontrakten.

b)  Et innebygd rentegulv eller rentetak i et gjeldsinstrument er nært knyttet til vertsinstrumentet i form av 
gjeld, forutsatt at taket tilsvarer eller er høyere enn markedsrenten, og gulvet tilsvarer eller er lavere enn 
markedsrenten når instrumentet utstedes, og forutsatt at gulvet eller taket ikke gjelder et større beløp 
enn vertsinstrumentet. Tilsvarende er bestemmelser i en kontrakt om kjøp eller salg av en eiendel (for 
eksempel en råvare) som fastsetter en høyeste og en laveste verdi på prisen som skal betales eller mottas 
for eiendelen, nært knyttet til vertskontrakten dersom begge disse verdiene var dårlig posisjonert for 
utøvelse ved inngåelsen og ikke gjelder et større beløp enn vertskontrakten.

c)  Et innebygd valutaderivat som gir en strøm av hovedstol– eller rentebetalinger denominert i utenlandsk 
valuta og er innebygd i et vertsinstrument i form av gjeld (for eksempel en obligasjon i to valutaer), er 
nært knyttet til vertsinstrumentet i form av gjeld. Et slik derivat blir ikke skilt fra vertsinstrumentet fordi 
IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» krever at valutagevinster og valutatap på monetære poster 
skal innregnes i resultatet.

d)  Et innebygd valutaderivat i en vertskontrakt som ikke er et finansielt instrument (for eksempel en kontrakt 
om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand der prisen er angitt i en utenlandsk valuta), er nært 
knyttet til vertskontrakten, forutsatt at det ikke gjelder et større beløp, ikke inneholder et opsjonselement, 
og krever betalinger i en av følgende valutaer:

i)  den funksjonelle valutaen til en vesentlig part i kontrakten, 
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ii)  valutaen som prisen på den tilhørende varen eller tjenesten som anskaffes eller leveres, rutinemessig 
angis i ved kommersielle transaksjoner over hele verden (for eksempel amerikanske dollar for 
råoljetransaksjoner), 

 eller

iii)  en valuta som ofte brukes i kontrakter om kjøp eller salg av ikke-finansielle gjenstander i det 
økonomiske miljøet der transaksjonen finner sted (som for eksempel en relativt stabil og likvid valuta 
som ofte brukes i lokale forretningstransaksjoner eller utenrikshandel).

 (En slik kontrakt er ikke en vertskontrakt med et innebygd valutaderivat.)

e)  En innebygd opsjon på førtidig betaling i en «strip» som bare omfatter renter eller bare hovedstol, er nært 
knyttet til vertskontrakten, forutsatt at vertskontrakten i) i utgangspunktet var et resultat av en utskillelse 
av retten til å motta kontraktsmessige kontantstrømmer fra et finansielt instrument som i seg selv ikke 
inneholdt noe innebygd derivat, og ii) ikke inneholder vilkår som ikke er til stede i den opprinnelige 
vertskontrakten i form av gjeld.

f)  Et innebygd derivat i en vertskontrakt i form av en leieavtale er nært knyttet til vertskontrakten dersom det 
innebygde derivatet er i) en inflasjonstilknyttet indeks, for eksempel en indeksering av leiebetalinger med 
konsumprisindeksen (forutsatt at leieavtalen gjelder det samme beløpet og indeksen er knyttet til inflasjon 
i foretakets eget økonomiske miljø), ii) betinget leiebetaling basert på tilknyttede salg, eller iii) betinget 
leiebetaling basert på variable renter.

Innregning og fraregning (nr. 14–42)

Førstegangsinnregning (nr. 14)

AG34.  Som en konsekvens av prinsippet i nr. 14 innregner et foretak alle sine kontraktsmessige rettigheter og plikter i 
henhold til derivater i balansen som henholdsvis eiendeler og forpliktelser, bortsett fra derivater som forhindrer 
en overføring av finansielle eiendeler i å bli regnskapsført som et salg (se AG49). Dersom en overføring av en 
finansiell eiendel ikke oppfyller kravene til fraregning, innregner erververen ikke den overførte eiendelen som 
sin eiendel (se AG50).

AG35.  Følgende er eksempler på anvendelse av prinsippet i nr. 14:

a)  Ubetingede fordringer og ubetinget gjeld blir innregnet som eiendeler eller forpliktelser når foretaket blir 
part i kontrakten og som en følge av dette har en juridisk rett til å motta eller en juridisk plikt til å betale 
kontant.

b)  Eiendeler som skal anskaffes og forpliktelser som skal pådras som en følge av et bindende tilsagn om 
å kjøpe eller selge varer eller tjenester, blir vanligvis ikke innregnet før minst en av partene har utført 
det som er angitt i avtalen. Et foretak som for eksempel mottar en bindende ordre, vil ikke vanligvis 
innregne en eiendel (og foretaket som plasserer ordren innregner ikke en forpliktelse) på tidspunktet 
for forpliktelsen, men venter heller med innregningen til de bestilte varene eller tjenestene er sendt, 
levert eller ytt. Dersom et bindende tilsagn om å kjøpe eller selge ikke-finansielle gjenstander omfattes 
av denne standard i henhold til nr. 5–7, blir det bindende tilsagnets netto virkelige verdi innregnet som 
eiendel eller forpliktelse på tidspunktet for det bindende tilsagnet (se bokstav c) nedenfor). Dersom et 
tidligere uinnregnet bindende tilsagn i tillegg er øremerket som sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring, 
blir enhver endring i netto virkelig verdi henførbar til den sikrede risikoen innregnet som eiendel eller 
forpliktelse etter inngåelse av sikringen (se nr. 93 og nr. 94).

c)  En ikke-børsomsatt terminkontrakt som omfattes av denne standard (se nr. 2–7), blir innregnet som 
eiendel eller forpliktelse på tidspunktet for det bindende tilsagnet, og ikke på tidspunktet da oppgjøret 
finner sted. Når et foretak blir part i en ikke-børsomsatt terminkontrakt, er de virkelige verdiene av retten 
og plikten ofte like, slik at netto virkelig verdi av terminkontrakten er lik null. Dersom netto virkelig verdi 
av retten og plikten ikke er lik null, blir kontrakten innregnet som eiendel eller forpliktelse.

d)  Opsjonskontrakter som omfattes av denne standard (se nr. 2–7), blir innregnet som eiendeler eller 
forpliktelser når innehaveren eller utstederen blir part i kontrakten.

e)  Planlagte framtidige transaksjoner, uansett grad av sannsynlighet, er ikke eiendeler og forpliktelser fordi 
foretaket ennå ikke er blitt part i en kontrakt.
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Fraregning av en finansiell eiendel (nr. 15–37)

AG36.  Flytdiagrammet nedenfor viser vurderingen av om og i hvilken utstrekning en finansiell eiendel blir 
fraregnet.
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ordninger der et foretak beholder de kontraktsmessige rettene til å motta kontantstrømmene fra en finansiell 
eiendel, men påtar seg en kontraktsmessig plikt til å betale kontantstrømmene til én eller flere mottakere (nr. 18 
bokstav b).

AG37.  Situasjonen som er beskrevet i nr. 18 bokstav b) (der et foretak beholder de kontraktsmessige rettene til å 
motta kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen, men påtar seg en kontraktsmessig plikt til å betale 
kontantstrømmene til én eller flere mottakere), foreligger for eksempel dersom foretaket er en enhet for 
særskilte formål (SPE – «enhet for særskilte formål») eller et fond, og utsteder til investorer økonomiske 
interesser i de underliggende finansielle eiendelene som foretaket eier og betjener disse finansielle eiendelene. 
I så fall oppfyller de finansielle eiendelene kravene til fraregning dersom betingelsene i nr. 19 og nr. 20 er 
oppfylt.

AG38.  Ved anvendelsen av nr. 19 kan den finansielle eiendelen for eksempel ha sitt opphav i foretaket, eller foretaket 
kan være et konsern som inkluderer en konsolidert enhet for særskilte formål som har anskaffet den finansielle 
eiendelen og videresender kontantstrømmer til ikke-tilknyttede tredjemanninvestorer.

Vurdering av overføringen av risiko og avkastning ved eierskap (nr. 20)

AG39.  Nedenfor følger noen eksempler der foretaket har overført praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap:

a)  et ubetinget salg av en finansiell eiendel, 

b)  et salg av en finansiell eiendel sammen med en opsjon om å kjøpe tilbake den finansielle eiendelen til 
eiendelens virkelige verdi på gjenkjøpstidspunktet, 

 og

c)  et salg av en finansiell eiendel sammen med en salgs- eller kjøpsopsjon som er så dårlig posisjonert for 
utøvelse (dvs. en opsjon som er så dårlig posisjonert for utøvelse at det er svært usannsynlig at den vil 
komme i posisjon for utøvelse før den utløper).

AG40.  Nedenfor følger noen eksempler der foretaket har beholdt praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap:

a)  en salgs- og gjenkjøpstransaksjon der gjenkjøpsprisen er en fast pris eller er lik salgspris pluss långivers 
avkastning, 

b)  en låneordning som omhandler verdipapirer, 

c)  et salg av en finansiell eiendel sammen med en såkalt «total return swap» som overfører eksponeringen 
for markedsrisiko tilbake til foretaket, 

d)  et salg av en finansiell eiendel sammen med en salgs- eller kjøpsopsjon som er så godt posisjonert for 
utøvelse (dvs. en opsjon er så godt posisjonert for utøvelse at det er svært usannsynlig at den vil komme 
ut av posisjon for utøvelse før den utløper), 

 og

e)  et salg av kortsiktige fordringer der foretaket garanterer å kompensere erververen for kredittap som med 
sannsynlighet vil skje.

AG41.  Dersom et foretak bestemmer at det som et resultat av overføringen har overført praktisk talt all risiko og 
avkastning ved eierskap til den overførte eiendelen, skal foretaket ikke innregne den overførte eiendelen igjen 
i en framtidig periode, med mindre det kjøper tilbake den overførte eiendelen i en ny transaksjon.
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Vurdering av overføring av kontroll

AG42.  Et foretak har ikke beholdt kontroll over en overført eiendel dersom erververen i praksis har mulighet til å 
selge den overførte eiendelen. Et foretak har beholdt kontroll over en overført eiendel dersom erververen i 
praksis ikke har mulighet til å selge den overførte eiendelen. En erverver har i praksis mulighet til å selge den 
overførte eiendelen dersom eiendelen omsettes i et aktivt marked, fordi erververen vil kunne kjøpe tilbake 
den overførte eiendelen i markedet dersom erververen har behov for å returnere eiendelen til foretaket. En 
erverver kan for eksempel i praksis ha mulighet til å selge en overført eiendel dersom den overførte eiendelen 
er underlagt en opsjon som tillater foretaket å kjøpe den tilbake, men erververen raskt kan få hånd om den 
overførte eiendelen i markedet dersom denne opsjonen blir utøvd. En erverver har i praksis ikke mulighet til å 
selge den overførte eiendelen dersom foretaket forbeholder seg en slik opsjon og erververen ikke raskt kan få 
hånd om den overførte eiendelen i markedet dersom foretaket utøver sin opsjon.

AG43.  Det er i praksis bare mulig for erververen å selge den overførte eiendelen dersom erververen kan selge den 
overførte eiendelen i sin helhet til en ikke-tilknyttet tredjemann og er i stand til å utøve denne muligheten 
ensidig og uten å legge tilleggsrestriksjoner på overføringen. Det kritiske spørsmålet er hva erververen i 
praksis er i stand til å foreta seg, ikke hvilke kontraktsmessige retter erververen har vedrørende hva denne kan 
gjøre med den overførte eiendelen eller hvilke kontraktsmessige forbud som foreligger. Dette gjelder særlig 
for 

a)  en kontraktsmessig rett til å avhende den overførte eiendelen, som i praksis bare har liten innvirkning 
dersom det ikke finnes noe marked for den overførte eiendelen,

 og

b)  en mulighet til å avhende den overførte eiendelen, som i praksis bare har liten innvirkning dersom den 
ikke kan utøves fritt. Av denne grunn 

i)  må erververens mulighet til å avhende den overførte eiendelen være uavhengig av andres handlinger 
(dvs. det må være en ensidig mulighet), 

 og

ii)  erververen må være i stand til å avhende den overførte eiendelen uten å måtte knytte restriktive 
betingelser eller forbehold til overføringen (for eksempel betingelser om hvordan en låneeiendel blir 
betjent eller en opsjon som gir erververen rett til å kjøpe tilbake eiendelen).

AG44.  Det faktum at det ikke er sannsynlig at erververen vil selge den overførte eiendelen betyr i seg selv ikke at 
avhenderen har beholdt kontroll over den overførte eiendelen. Dersom en salgsopsjon eller en garanti legger 
restriksjoner på erververen når det gjelder å selge den overførte eiendelen, har avhenderen beholdt kontroll 
over den overførte eiendelen. Dersom en salgsopsjon eller en garanti for eksempel er tilstrekkelig verdifull, 
legger den restriksjoner på erververen når det gjelder å selge den overførte eiendelen, fordi erververen i 
praksis ikke ville selge den overførte eiendelen til en tredjemann uten å knytte en lignende opsjon eller andre 
restriktive betingelser til eiendelen. Erververen vil isteden holde på den overførte eiendelen slik at han får 
betalinger i henhold til garantien eller salgsopsjonen. Under disse omstendighetene har avhenderen beholdt 
kontroll over den overførte eiendelen.

Overføringer som oppfyller kravene til fraregning

AG45.  Et foretak kan beholde retten til en del av rentebetalingene på overførte eiendeler som kompensasjon for 
forvaltning av disse eiendelene. Den delen av rentebetalingene som foretaket ville avgi ved avslutning eller 
overføring av forvaltningskontrakten, blir fordelt på forvaltningseiendelen eller forvaltningsforpliktelsen. Den 
delen av rentebetalingen som foretaket ikke ville avgi, er en «strip»-fordring med bare renter. Dersom foretaket 
for eksempel ikke ville avgi en interesse ved avslutning eller overføring av forvaltningskontrakten, er hele 
rentemarginen en «strip»-fordring med bare renter. For anvendelsen av nr. 27 blir de virkelige verdiene av 
forvaltningseiendelen og «strip»-fordringen med bare renter benyttet til å fordele den balanseførte verdien av 
fordringen mellom den delen av eiendelen som er fraregnet og den delen som fortsatt er innregnet. Dersom det 
ikke er noe forvaltningshonorar som skal mottas eller honoraret som skal mottas ikke forventes å kompensere 
foretaket i tilstrekkelig grad for utførelsen av forvaltningen, skal en forpliktelse for forvaltningsplikten 
innregnes til virkelig verdi.

AG46.  Ved estimeringen av de virkelige verdiene av den delen som fortsatt skal innregnes og den delen som blir 
fraregnet for anvendelsen av nr. 27, skal et foretak anvende målingskravene til virkelig verdi i nr. 48 og nr. 49 
og i AG69–AG82 i tillegg til nr. 28.
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Over fø r i nge r  som ikke  opp fy l l e r  k r avene  t i l  f r a r egn ing

AG47.  Følgende er eksempler på anvendelse av prinsippet i nr. 29: Dersom en garanti gitt av foretak for tap ved 
mislighold på den overførte eiendelen forhindrer at en overført eiendel blir fraregnet fordi foretaket har beholdt 
praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til den overførte eiendelen, skal den overførte eiendelen 
fortsatt innregnes i sin helhet og det mottatte vederlaget skal innregnes som forpliktelse.

Vedva rende  engas j emen t  i  ove r fø r t e  e i ende l e r

AG48.  Følgende er eksempler på hvordan et foretak måler en overført eiendel og den tilknyttede forpliktelsen i 
henhold til nr. 30.

Alle eiendeler

a)  Dersom en garanti gitt av et foretak om å betale for tap ved mislighold for en overført eiendel, forhindrer 
at den overførte eiendelen blir fraregnet i det omfang foretaket har et vedvarende engasjement, blir 
den overførte eiendelen på tidspunktet for overføringen målt til den laveste verdien av i) eiendelens 
balanseførte beløp, og ii) det maksimale beløpet av det mottatte vederlaget i overføringen som foretaket 
kan kreves å tilbakebetale («det garanterte beløpet»). Den tilknyttede forpliktelsen blir i utgangspunktet 
målt til garantibeløpet pluss den virkelige verdien av garantien (som vanligvis er vederlaget mottatt for 
garantien). Deretter blir førstegangs virkelige verdi av garantien innregnet i resultatet proporsjonalt over 
tid (se IAS 18), og den balanseførte verdien av eiendelen blir redusert ved eventuelle tap ved verdifall.

Eiendeler målt til amortisert kost

b)  Dersom en salgsopsjonsplikt utstedt av et foretak eller en kjøpsopsjonsrett holdt av et foretak forhindrer 
at en overført eiendel blir fraregnet, og foretaket måler den overførte eiendelen til amortisert kost, blir den 
tilknyttede forpliktelsen målt til anskaffelseskost (dvs. det mottatte vederlaget), justert for amortiseringen 
av en eventuell differanse mellom nevnte anskaffelseskost og amortisert kost for den overførte eiendelen 
på opsjonens utløpstidspunkt. Anta for eksempel at amortisert kost og balanseført verdi av eiendelen på 
overføringstidspunktet er VE 98, og at det mottatte vederlaget er VE 95. Amortisert kost for eiendelen 
på opsjonens utøvelsestidspunkt vil være VE 100. Førstegangs balanseført verdi av den tilknyttede 
forpliktelsen er VE 95 og differansen mellom VE 95 og VE 100 blir innregnet i resultatet ved hjelp av 
en effektiv rente-metode. Dersom opsjonen blir utøvd, blir enhver differanse mellom den balanseførte 
verdien av den tilknyttede forpliktelsen og utøvelseskursen innregnet i resultatet.

Eiendeler målt til virkelig verdi

c)  Dersom en kjøpsopsjonsrett som beholdes av et foretak, hindrer at en overført eiendel blir fraregnet og 
foretaket måler den overførte eiendelen til virkelig verdi, skal eiendelen fortsatt måles til sin virkelige 
verdi. Den tilknyttede forpliktelsen blir målt til i) opsjonens utøvelseskurs med fradrag for opsjonens 
tidsverdi dersom den er posisjonert for eller nærmer seg en posisjon for utøvelse, eller ii) den overførte 
eiendelens virkelige verdi, med fradrag for opsjonens tidsverdi dersom opsjonen er dårlig posisjonert 
for utøvelse. Justeringen av målingen av den tilknyttede forpliktelsen sikrer at netto balanseført verdi 
av eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er lik den virkelige verdien av kjøpsopsjonsretten. Dersom 
den virkelige verdien av den underliggende eiendelen for eksempel er VE 80, opsjonens utøvelseskurs er 
VE 95 og opsjonens tidsverdi er VE 5, er den balanseførte verdien av den tilknyttede forpliktelsen VE 75 
(VE 80 - VE 5) og den balanseførte verdien av den overførte eiendelen er VE 80 (dvs. dens virkelige 
verdi).

d)  Dersom en salgsopsjon utstedt av et foretak hindrer at en overført eiendel blir fraregnet, og foretaket 
måler den overførte eiendelen til virkelig verdi, blir den tilknyttede forpliktelsen målt til opsjonens 
utøvelseskurs pluss opsjonens tidsverdi. Målingen av eiendelen til virkelig verdi er begrenset til den 
laveste verdien av den virkelige verdien og opsjonens utøvelseskurs, fordi foretaket ikke har noen rett 
til økninger i den virkelige verdien av den overførte eiendelen ut over opsjonens utøvelseskurs. Dette 
sikrer at netto balanseført verdi av eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er den virkelige verdien 
av salgsopsjonsplikten. Dersom den virkelige verdien av den underliggende eiendelen for eksempel er 
VE 120, opsjonens utøvelseskurs er VE 100 og opsjonens tidsverdi er VE 5, er den balanseførte verdien 
av den tilknyttede forpliktelsen er VE 105 (VE 100 + VE 5) og den balanseførte verdien av eiendelen 
VE 100 (i dette tilfellet opsjonens utøvelseskurs).
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e)  Dersom en rentekorridor i form av en kjøpt kjøpsopsjon og utstedt salgsopsjon hindrer at en overført 
eiendel blir fraregnet og foretaket måler eiendelen til virkelig verdi, skal eiendelen fortsatt måles til 
virkelig verdi. Den tilknyttede forpliktelsen blir målt til i) summen av kjøpsopsjonens utøvelseskurs og 
salgsopsjonens virkelige verdi minus kjøpsopsjonens tidsverdi, dersom kjøpsopsjonen er på utøvelseskurs 
eller i posisjon for utøvelse, eller ii) summen av eiendelens virkelige verdi og salgsopsjonens virkelige 
verdi minus kjøpsopsjonens tidsverdi dersom kjøpsopsjonen er utenfor posisjon for utøvelse. Justeringen 
av målingen av den tilknyttede forpliktelsen sikrer at netto balanseført verdi av eiendelen og den tilknyttede 
forpliktelsen er lik den virkelige verdien av de opsjonene som innehas og utstedes av foretaket. Anta for 
eksempel at et foretak overfører en finansiell eiendel som måles til virkelig verdi, og samtidig kjøper en 
kjøpsopsjon med en utøvelseskurs på VE 120 og utsteder en salgsopsjon med en utøvelseskurs på VE 80. 
Anta videre at den virkelige verdien av eiendelen er VE 100 på overføringstidspunktet. Tidsverdien av 
salgs- og kjøpsopsjonen er henholdsvis VE 1 og VE 5. I dette tilfellet innregner foretaket en eiendel på 
VE 100 (den virkelige verdien av eiendelen) og en forpliktelse på VE 96 [(VE 100 + VE 1) – VE 5]. Dette 
gir en netto eiendelsverdi på VE 4, som er den virkelige verdien av de opsjonene som foretaket holder eller 
har utstedt.

A l l e  ove r fø r i nge r

AG49.  I den utstrekning en overføring av en finansiell eiendel ikke oppfyller kravene til fraregning, blir avhenderens 
kontraktsmessige retter eller plikter knyttet til overføringen ikke regnskapsført separat som derivater dersom 
en innregning av både derivatet og den overførte eiendelen eller forpliktelsen som oppstår av overføringen 
ville føre til innregning av de samme rettene eller pliktene to ganger. En kjøpsopsjon som for eksempel 
beholdes av avhender, kan hindre en overføring av finansielle eiendeler i å bli regnskapsført som et salg. I det 
tilfellet blir kjøpsopsjonen ikke innregnet separat som en derivativ eiendel.

AG50.  I den utstrekning en overføring av en finansiell eiendel ikke oppfyller kravene til fraregning, innregner ikke 
erververen den overførte eiendelen som sin eiendel. Erververen fraregner kontanter eller annet betalt vederlag 
og innregner en fordring på avhenderen. Dersom avhenderen både har en rett og en plikt til å kjøpe tilbake 
kontroll over hele den overførte eiendelen for et fast beløp (for eksempel i henhold til en gjenkjøpsavtale), kan 
erververen regnskapsføre sin fordring som lån eller fordring.

Eksemp le r

AG51.  Følgende eksempler viser anvendelsen av fraregningsprinsippene i denne standard.

a)  Gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån. Dersom en finansiell eiendel blir solgt i henhold til en avtale om 
å kjøpe eiendelen tilbake til en fastsatt pris eller til salgspris pluss långivers avkastning, eller dersom 
eiendelen er lånt i henhold til en avtale om å returnere den til avhenderen, blir eiendelen ikke fraregnet 
fordi avhenderen beholder praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap. Dersom erververen får rett 
til å selge eiendelen eller stille den som sikkerhet, omklassifiserer avhenderen eiendelen i sin balanse, for 
eksempel som en utlånt eiendel eller gjenkjøpsfordring.

b)  Gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån — eiendeler som praktisk talt er de samme. Dersom en finansiell 
eiendel blir solgt i henhold til en avtale om å kjøpe den samme eller praktisk talt den samme eiendelen 
tilbake til en fastsatt pris eller til salgspris pluss långivers avkastning, eller dersom eiendelen er lånt 
inn eller ut i henhold til en avtale om å returnere den samme eller praktisk talt den samme eiendelen til 
avhenderen, blir eiendelen ikke fraregnet fordi avhenderen beholder praktisk talt all risiko og avkastning 
ved eierskap.

c)  Gjenkjøpsavtaler og verdipapirlån — rett til utskiftning. Dersom en gjenkjøpsavtale til en fast gjenkjøpspris 
eller en pris lik salgspris pluss långivers avkastning, eller en tilsvarende verdipapirlåntransaksjon, gir 
erververen rett til å skifte ut eiendeler som er tilsvarende og av samme virkelige verdi som den overførte 
eiendelen på gjenkjøpstidspunktet, blir eiendelen som ble solgt eller lånt ut i henhold til en gjenkjøps- eller 
verdipapirlåntransaksjon ikke fraregnet fordi avhenderen beholder praktisk talt all risiko og avkastning 
ved eierskap.

d)  Gjenkjøpsrett med forkjøpsrett til virkelig verdi. Dersom et foretak selger en finansiell eiendel og bare 
beholder en forkjøpsrett til gjenkjøp av den overførte eiendel til virkelig verdi dersom erververen senere 
selger den, skal foretaket fraregne eiendelen fordi det har overført praktisk talt all risiko og avkastning ved 
eierskap.
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e)  Oppblåsingstransaksjon («wash sale transaction»). Gjenkjøp av en finansiell eiendel kort tid etter at 
den er solgt blir enkelte ganger vist til som en oppblåsingstransaksjon. Et slikt gjenkjøp forhindrer ikke 
fraregning, forutsatt at den opprinnelige transaksjonen oppfyller kravene til fraregning. Men dersom en 
avtale om å selge en finansiell eiendel blir inngått samtidig med en avtale om å kjøpe tilbake den samme 
eiendelen til en fastsatt pris eller salgspris pluss långivers avkastning, blir eiendelen ikke fraregnet.

f)  Salgsopsjoner og kjøpsopsjoner som er svært godt posisjonert for utøvelse. Dersom en overført finansiell 
eiendel kan kjøpes tilbake av avhenderen, og kjøpsopsjonen er svært godt posisjonert for utøvelse, 
oppfyller ikke overføringen kravene til fraregning fordi avhenderen har beholdt praktisk talt all risiko 
og avkastning ved eierskap. På samme måte, dersom den finansielle eiendelen kan selges tilbake av 
erververen, og salgsopsjonen er svært godt posisjonert for utøvelse, oppfyller ikke overføringen kravene 
til fraregning fordi avhenderen har beholdt praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap.

g)  Salgsopsjoner og kjøpsopsjoner som er svært dårlig posisjonert for utøvelse. En finansiell eiendel som blir 
overført bare underlagt en salgsopsjon holdt av erververen som er svært dårlig posisjonert for utøvelse, 
eller en kjøpsopsjon holdt av avhenderen som er svært dårlig posisjonert for utøvelse, blir fraregnet. Dette 
skyldes at avhenderen har overført praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap.

h)  Lett tilgjengelige eiendeler underlagt en kjøpsopsjon som verken er svært godt eller svært dårlig posisjonert 
for utøvelse. Dersom et foretak innehar en kjøpsopsjon på en eiendel som er lett tilgjengelig på markedet 
og opsjonen verken er svært godt eller svært dårlig posisjonert for utøvelse, blir eiendelen fraregnet. Dette 
skyldes at foretaket i) verken har beholdt eller overført praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap, 
og ii) ikke har beholdt kontroll. Men dersom eiendelen ikke er lett tilgjengelig i markedet, er fraregning 
utelukket for den delen av eiendelen som beløpsmessig er underlagt kjøpsopsjonen, fordi foretaket har 
beholdt kontroll over eiendelen.

i)  En vanskelig tilgjengelig eiendel underlagt en salgsopsjon utstedt av et foretak som verken er svært 
godt eller svært dårlig posisjonert for utøvelse. Dersom et foretak overfører en finansiell eiendel som er 
vanskelig tilgjengelig i markedet, og utsteder en salgsopsjon som verken er svært godt eller svært dårlig 
posisjonert for utøvelse, vil foretaket verken beholde eller overføre praktisk talt all risiko og avkastning 
ved eierskap på grunn av den utstedte salgsopsjonen. Foretaket beholder kontroll over eiendelen dersom 
salgsopsjonen er tilstrekkelig verdifull til å hindre erververen i å selge eiendelen, og eiendelen fortsetter 
i så fall å bli innregnet i det omfang avhenderen har et vedvarende engasjement (se AG44). Foretaket 
overfører kontroll over eiendelen dersom salgsopsjonen ikke er tilstrekkelig verdifull til å hindre 
erververen i å selge eiendelen, og eiendelen blir i så fall fraregnet.

j)  Eiendeler underlagt en salgs- eller kjøpsopsjon til virkelig verdi eller en framtidig gjenkjøpsavtale. En 
overføring av en finansiell eiendel som bare er underlagt en salgs- eller kjøpsopsjon eller en framtidig 
gjenkjøpsavtale som har en utøvelses- eller gjenkjøpspris lik den virkelige verdien av den finansielle 
eiendelen på gjenkjøpstidspunktet, fører til fraregning på grunn av overføringen av praktisk talt all risiko 
og avkastning ved eierskap.

k)  Kjøp- eller salgsopsjoner med kontant oppgjør. Et foretak vurderer overføringen av en finansiell eiendel 
som er underlagt en salgs- eller kjøpsopsjon eller en framtidig gjenkjøpsavtale med nettooppgjør i 
kontanter, for å avgjøre om foretaket har beholdt eller overført praktisk talt all risiko og avkastning ved 
eierskap. Dersom foretaket ikke har beholdt praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til den 
overførte eiendelen, avgjør det om det har beholdt kontroll over den overførte eiendelen. At salgs- eller 
kjøpsopsjonen eller den framtidige gjenkjøpsavtalen blir gjort opp netto i kontanter betyr ikke automatisk 
at foretaket har overført kontroll (se AG44 og bokstav g), h) og i) foran).

l)  En «removal of accounts»-avtale. En «removal of accounts»-avtale er et ubetinget gjenkjøpsopsjon 
(kjøpsopsjon) som gir et foretak rett til å kreve tilbake overførte eiendeler, underlagt visse restriksjoner. 
Forutsatt at en slik opsjon fører til at foretaket verken beholder eller overfører praktisk talt all risiko og 
avkastning ved eierskap, utelukker den fraregning bare for det beløpet som gjenkjøpet omfatter (forutsatt 
at erververen ikke kan selge eiendelene). Dersom den balanseførte verdien og provenyet fra overføringen 
av de utlånte eiendelene for eksempel er VE 100 000, og enhver utlånt eiendel kan tilbakekalles, men det 
samlede omfanget av utlånte eiendeler som vil kunne kjøpes tilbake, ikke kan overstige VE 10 000, vil 
VE 90 000 av de utlånte eiendelene oppfylle kravene til fraregning.
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m)  «Clean-up calls». Et foretak, som kan være en avhender, som forvalter overførte eiendeler, kan inneha 
en såkalt «clean-up call» om å kjøpe tilbake gjenværende overførte eiendeler når omfanget av utestående 
eiendeler faller til et nærmere angitt nivå, der utgiften ved å betjene disse eiendelene blir bebyrdende i 
forhold til fordelene ved å forvalte dem. Forutsatt at en slik «clean up call» fører til at foretaket verken 
beholder eller overfører praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap og erververen ikke kan selge 
eiendelene, utelukker den bare fraregning så langt gjelder beløpet for eiendelene som er omfattet av 
kjøpsopsjonen.

n)  Uprioriterte beholdte andeler og kredittgarantier. Et foretak kan sørge for kredittforbedring hos 
erververen ved å gi noen eller alle sine andeler som er beholdt i den overførte eiendelen lavere prioritet. 
Som et alternativ kan et foretak sørge for kredittforbedring hos erververen i form av en kredittgaranti 
som kan være ubegrenset eller begrenset til et nærmere angitt beløp. Dersom foretaket beholder praktisk 
talt all risiko og avkastning ved eierskap til den overførte eiendelen, blir eiendelen fortsatt innregnet i sin 
helhet. Dersom foretak beholder noe av, men ikke praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap og 
har beholdt kontroll, er fraregning utelukket så langt gjelder beløpet i kontanter eller andre eiendeler som 
det vil kunne kreves at foretaket betaler.

o)  «Total return swaps». Et foretak kan selge en finansiell eiendel til en erverver og tre inn i en «total 
return swap» med erververen, hvorved alle kontantstrømmene av rentebetalinger fra den underliggende 
eiendelen blir overført til foretaket i bytte mot en fast betaling eller betaling med variabel sats, og 
eventuelle økninger eller reduksjoner i den virkelige verdien av den underliggende eiendelen blir dekket 
av foretaket. I dette tilfellet er fraregning av hele eiendelen forbudt.

p)  Rentebytteavtaler («interest rate swaps»). Et foretak kan overføre til en erverver en finansiell eiendel med fast 
rente og inngå en rentebytteavtale («interest rate swap») med erververen om å motta en fast rente og betale 
en variabel rente basert på et nominelt beløp som er lik hovedstolen til den overførte finansielle eiendelen. 
Rentebyttet utelukker ikke fraregning av den overførte eiendelen, forutsatt at betalingene av byttet ikke er 
betinget av at det foretas betalinger for den overførte eiendelen.

q)  Avtaler om amortiserende rentebytte («amortising interest rate swaps»). Et foretak kan overføre til en erverver 
en finansiell eiendel med fast rente som nedbetales over tid, og inngå avtale om et amortiserende rentebytte 
(«amortising interest rate swap») med erververen om å motta en fast rente og betale en variabel rente basert 
på et nominelt beløp. Dersom det nominelle beløpet for byttet blir amortisert slik at det blir lik hovedstolen 
til den overførte finansielle eiendelen som er utestående til ethvert tidspunkt, vil byttet generelt føre til at 
foretaket beholder en vesentlig betalingsrisiko, og i så fall vil foretaket enten fortsette å innregne hele den 
overførte eiendelen eller fortsette å innregne den overførte eiendelen i det omfang foretaket fremdeles er 
engasjert. Motsatt, dersom amortiseringen av det nominelle beløpet for byttet ikke er tilknyttet til hovedstolen 
som er utestående for den overførte eiendelen, vil et slikt bytte ikke føre til at foretaket beholder risikoen for 
forhåndsbetaling for eiendelen. Dette utelukker dermed ikke fraregning av den overførte eiendelen, forutsatt 
at betalingene på byttet ikke er betinget av at det blir foretatt rentebetalinger på den overførte eiendelen og 
byttet ikke fører til at foretaket beholder praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap av den overførte 
eiendelen.

AG52.  Dette avsnittet viser anvendelsen av metoden for vedvarende engasjement når foretakets vedvarende 
engasjement er en del av en finansiell eiendel.

Anta at et foretak har en portefølje av lån med rett til førtidig tilbakebetaling hvis kupongrente og effektive rente 
er 10 prosent og hvis hovedstol og amortiserte kost er VE 10 000. Foretaket inngår en transaksjon der erververen, 
i bytte mot en betaling på VE 9115, får rett til VE 9 000 av eventuelle innkrevinger av hovedstol pluss rente på 
dette til 9,5 prosent. Foretaket beholder retter til VE 1 000 av eventuelle innkrevinger av hovedstol pluss rente på 
dette til 10 prosent, pluss den overskytende marginen på 0,5 prosent på de resterende VE 9 000 av hovedstolen. 
Innkrevinger fra førtidige innbetalinger blir fordelt forholdsmessig mellom foretaket og erververen i forholdet 1:9, 
men eventuelle mislighold blir trukket fra foretakets andel på VE 1 000 inntil denne andelen er uttømt. Den virkelige 
verdien av lånene på transaksjonstidspunktet er VE 10 100 og den estimerte virkelige verdien av det overskytende 
marginen på 0,5 prosent er VE 40.

Foretaket fastslår at det har overført en betydelig del av all risiko og avkastning ved eierskap (for eksempel vesentlig 
risiko ved førtidig tilbakebetaling), men har også beholdt en betydelig del av all risiko og avkastning ved eierskap 
(på grunn av foretakets uprioriterte beholdte andel) og har beholdt kontroll. Foretaket anvender derfor metoden for 
vedvarende engasjement.
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For å anvende denne standard analyserer foretaket transaksjonen som a) en tilbakeholdelse av en fullt ut 
forholdsmessig beholdt andel på VE 1 000, pluss b) prioritetsvikelsen for denne beholdte andelen for å gi en 
kredittforbedring for erververen med hensyn til kredittap.

Foretaket beregner at VE 9 090 (90 prosent av VE 10 100) av det mottatte vederlaget på VE 9115 representerer 
vederlaget for en fullt ut forholdsmessig andel på 90 prosent. Resten av det mottatte vederlaget (VE 25) representerer 
vederlag mottatt for å etterprioritere foretakets tilbakeholdte andel for å gi kredittforbedring til erververen 
med hensyn til kredittap. I tillegg representerer det overskytende marginen på 0,5 prosent vederlag mottatt for 
kredittforbedringen. Dermed blir det samlede mottatte vederlaget for kredittforbedringen VE 65 (VE 25 + VE 40).

Foretaket beregner gevinsten eller tapet på salget av andelen på 90 prosent av kontantstrømmer. Det antas at 
separate virkelige verdier på den overførte andelen på 10 prosent og den tilbakeholdte andelen på 90 prosent ikke 
er tilgjengelige på overføringstidspunktet, og foretaket fordeler derfor eiendelens balanseførte verdi i samsvar med 
nr. 28, slik:

Estimert virkelig 
verdi

Prosentandel Tilordnet balanseført 
verdi

Andel overført 9 090 90 prosent 9 000

Andel beholdt 1 010 10 prosent 1 000

 Totalt 10 100 10 000

Foretaket beregner sin gevinst eller sitt tap på salget av andelen på 90 prosent av kontantstrømmene ved å trekke 
den tilordnede balanseførte verdien av den overførte andelen fra det mottatte vederlaget, dvs. VE 90 (VE 9 090 - 
VE 9 000). Den balanseførte verdien av den andelen som beholdes av foretaket, er VE 1 000.

I tillegg innregner foretaket det vedvarende engasjementet som følger av etterprioriteringen av sin tilbakeholdte 
andel med hensyn til kredittap. Foretaket innregner dermed en eiendel på VE 1 000 (det største beløpet av 
kontantstrømmer foretaket ikke vil motta som følgen av etterprioriteringen), og en tilknyttet forpliktelse på 
VE 1 065 (som er det største beløpet av kontantstrømmer foretaket ikke vil motta som følge av etterprioriteringen, 
dvs. VE 1 000 pluss den virkelige verdien av etterprioriteringen på VE 65).

Foretaket bruker all informasjonen foran til å regnskapsføre transaksjonen, på følgende måte:

Debet Kredit

Opprinnelig eiendel – 9 000

Eiendel innregnet for etterprioritering eller residualinteresse 1 000 –

Eiendel for det mottatte vederlaget i form av overskytende margin 40 –

Resultat (gevinst på overføring) – 90

Forpliktelse – 1 065

Mottatte kontanter 9 115 –

Totalt 10 155 10 155

Umiddelbart etter transaksjonen er den balanseførte verdien av eiendelen VE 2040 som utgjøres av VE 1 000, 
som representerer anskaffelseskost tilordnet den tilbakeholdte andelen, og VE 1 040, som representerer foretakets 
vedvarende engasjement i tillegg fra etterprioriteringen med hensyn til kredittap for foretakets tilbakeholdte andel 
(som inkluderer en overskytende margin på VE 40).

I senere perioder innregner foretaket det mottatte vederlaget for kredittforbedringen (VE 65) etter hvert som 
den opptjenes, det opptjener renter på den innregnede eiendelen med en effektiv rente-metode og det innregner 
eventuelle kredittverdifall på de innregnede eiendelene. Som et eksempel på det siste kan det antas at i det 
påfølgende året foreligger det et kredittverdifall på de underliggende lånene på VE 300. Foretaket reduserer sin 
innregnede eiendel med VE 600 (VE 300 knyttet til sin tilbakeholdte andel og VE 300 knyttet til det vedvarende 
engasjementet i tillegg som følger av etterprioriteringen med hensyn til kredittap av foretakets tilbakeholdte andel 
kredittap), og reduserer sin innregnede forpliktelse med VE 300. Nettoresultatet er en belastning i resultatet for 
kredittverdifall på VE 300.
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Alminnelig kjøp eller salg av en finansiell eiendel (nr. 38)

AG53.  Et alminnelig kjøp eller salg av finansielle eiendeler skal innregnes ved hjelp av enten regnskapsføring på 
avtaletidspunktet eller regnskapsføring på oppgjørstidspunktet, som beskrevet i AG53 og AG56. Den metoden 
som benyttes, skal anvendes konsistent for alle kjøp og salg av finansielle eiendeler som tilhører samme 
kategori av finansielle eiendeler definert i nr. 9. Av denne grunn utgjør eiendeler holdt for omsetning en atskilt 
kategori fra eiendeler som ble øremerket til virkelig verdi over resultatet.

AG54.  En kontrakt som krever eller tillater nettooppgjør av endringen i kontraktens verdi, er ikke en alminnelig 
kontrakt. En slik kontrakt skal isteden regnskapsføres som derivat i perioden mellom avtaletidspunktet og 
oppgjørstidspunktet.

AG55.  Avtaletidspunktet er det tidspunktet da et foretak forplikter seg til å kjøpe eller selge en eiendel. 
Regnskapsføring på avtaletidspunktet innebærer a) innregning av en eiendel som skal mottas og forpliktelsen 
om å betale for den på avtaletidspunktet, og b) fraregning av en eiendel som er solgt, innregning av eventuelle 
gevinster eller tap ved avhendingen og innregning av en fordring fra kjøperen for betaling på avtaletidspunktet. 
Vanligvis begynner ikke renter å påløpe eiendelen og den tilsvarende forpliktelsen før oppgjørstidspunktet når 
eiendomsretten blir overført.

AG56.  Oppgjørstidspunktet er tidspunktet da en eiendel blir levert til eller av et foretak. Regnskapsføring på 
oppgjørstidspunktet innebærer a) innregning av en eiendel på den dagen den mottas av foretaket, og b) 
fraregning av en eiendel og innregning av eventuelle gevinster eller tap ved avhendingen på tidspunktet da 
den blir levert av foretaket. Når regnskapsføring på oppgjørstidspunktet anvendes, regnskapsfører et foretak 
enhver endring i den virkelige verdien av eiendel som skal mottas i løpet av perioden mellom avtaletidspunktet 
og oppgjørstidspunktet, på samme måte som foretaket regnskapsfører den anskaffede eiendelen. Med andre 
ord, endringen i verdi blir ikke innregnet for eiendeler som balanseføres til anskaffelseskost eller amortisert 
kost; den blir innregnet i resultatet for eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over 
resultatet, og innregnet i egenkapitalen for eiendeler klassifisert som tilgjengelige for salg.

Fraregning av en finansiell forpliktelse (nr. 39–42)

AG57.  En finansiell forpliktelse (eller en del av denne) opphører når debitor enten 

a)  innfrir forpliktelsen (eller en del av denne) ved å betale kreditor, vanligvis i kontanter, andre finansielle 
eiendeler, varer eller tjenester, 

 eller

b)  blir rettslig løst fra det primære ansvaret for forpliktelsen (eller en del av denne) enten ved en rettsprosess 
eller av kreditor. (Dersom debitor har gitt en garanti, kan denne betingelsen fremdeles oppfylles.)

AG58.  Dersom en utsteder av et gjeldsinstrument kjøper tilbake dette instrumentet, opphører gjelden selv om 
utstederen er en markedspleier i dette instrumentet eller har til hensikt å selge det videre på kort sikt.

AG59.  Betaling til tredjemann, herunder en forvalter (noen ganger kalt «in-substance defeasance»), vil ikke i seg selv 
rettslig frita debitor for hans primære plikt overfor kreditor.

AG60.  Dersom en debitor betaler tredjemann for å påta seg en plikt og varsler sin kreditor om at tredjemann har påtatt 
seg debitors gjeldsplikt, skal debitor ikke fraregne gjeldsplikten med mindre betingelsen i AG57 bokstav b) er 
oppfylt. Dersom debitor betaler tredjemann for å påta seg en plikt, og får et rettslig fritak fra sin kreditor, har 
debitor brakt gjelden til opphør. Men dersom debitor aksepterer å foreta betalinger på gjelden til tredjemann 
eller direkte til den opprinnelige kreditor, skal debitor innregne en ny gjeldsplikt overfor tredjemann.

AG61.  Selv om et rettslig fritak, enten juridisk eller ved kreditor, fører til fraregning av en forpliktelse, kan foretaket 
innregne en ny forpliktelse dersom fraregningskriteriene i nr. 15–37 ikke er oppfylt for de finansielle 
eiendelene som ble overført. Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt, blir de overførte eiendelene ikke 
fraregnet, og foretaket innregner en ny forpliktelse knyttet til de overførte eiendelene.
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AG62.  Med hensyn til nr. 40 er vilkårene vesentlig forskjellige dersom den diskonterte nåverdien av kontantstrømmene 
i henhold til de nye vilkårene, herunder eventuelle betalte honorarer med fradrag for eventuelle mottatte 
honorarer og diskontert med den opprinnelige effektive renten, utgjør en forskjell på minst 10 prosent i 
forhold til den diskonterte nåverdien av de gjenværende kontantstrømmene under den opprinnelige finansielle 
forpliktelsen. Dersom et bytte av gjeldsinstrumenter eller en endring av vilkårene blir regnskapsført som 
et opphør, skal eventuelle påløpte utgifter og honorarer innregnes som en del av gevinsten eller tapet ved 
opphøret. Dersom byttet eller endringen ikke blir regnskapsført som et opphør, skal eventuelle påløpte utgifter 
eller honorarer justere den balanseførte verdien av forpliktelsen og nedskrives over den gjenværende tiden for 
den endrede forpliktelsen.

AG63.  I noen tilfeller løser en kreditor en debitor fra dennes eksisterende plikt til å foreta betalinger, mens debitor 
påtar seg en garantiplikt om å betale dersom den parten som påtar seg primært ansvar misligholder. Under slike 
omstendigheter vil debitor 

a)  innregne en ny finansiell forpliktelse basert på den virkelige verdien av plikten for garantien, 

 og

b)  innregne en gevinst eller et tap basert på differansen mellom i) ethvert betalt proveny, og ii) den 
balanseførte verdien av den opprinnelige finansielle forpliktelsen, med fradrag for den virkelige verdien 
av den nye finansielle forpliktelsen.

Måling (nr. 43–70)

Førstegangsmåling av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (nr. 43)

AG64.  Den virkelige verdien av et finansielt instrument ved førstegangsinnregningen er vanligvis transaksjonsprisen 
(dvs. den virkelige verdien av avgitt eller mottatt vederlag, se også AG76). Men dersom en del av det avgitte 
eller mottatte vederlaget er for noe annet enn det finansielle instrumentet, blir den virkelige verdien av det 
finansielle instrumentet estimert ved hjelp av en verdsettingsmetode (se AG74–AG79). For eksempel kan 
den virkelige verdien av et langsiktig utlån eller fordring som ikke gir renter, estimeres som nåverdien av 
alle framtidige kontantbetalinger som skal mottas, diskontert med løpende markedsrente(r) for et tilsvarende 
instrument (tilsvarende med hensyn til valuta, vilkår, type rentesats og andre faktorer) med en tilsvarende 
kredittvurdering. Eventuelle utlånsbeløp i tillegg er en kostnad eller en inntektsreduksjon, med mindre det 
oppfyller kravene til innregning som en annen type eiendel.

AG65.  Dersom et foretak er opphav til et lån med en rente som avviker fra markedsrenten (for eksempel 5 prosent når 
markedsrenten for tilsvarende utlån er 8 prosent), og mottar ved etableringen et honorar som kompensasjon, 
innregner foretaket utlånet til virkelig verdi, dvs. med fradrag for honoraret det mottar. Foretaket periodiserer 
rabatten i resultatet ved hjelp av en effektiv rente-metode.

Etterfølgende måling av finansielle eiendeler (nr. 45 og nr. 46)

AG66.  Dersom et finansielt instrument som tidligere har vært innregnet som finansiell eiendel, blir målt til virkelig 
verdi og instrumentets virkelige verdi faller under null, er dette en finansiell forpliktelse i samsvar med 
nr. 47.

AG67.  Følgende eksempel viser regnskapsføring av transaksjonsutgifter ved førstegangsmåling og etterfølgende 
måling av en finansiell eiendel tilgjengelig for salg. En eiendel anskaffes for VE 100 pluss en kjøpsprovisjon 
på VE 2. I utgangspunktet innregnes eiendelen til VE 102. Neste finansielle rapporteringstidspunkt er en dag 
senere, da den noterte markedsprisen på eiendelen er VE 100. Dersom eiendelen ble solgt, ville det måtte 
betales en provisjon på VE 3. Samme dag blir eiendelen målt til VE 100 (uten hensyn til en mulig provisjon 
på salget), og det innregnes et tap på VE 2 i egenkapitalen. Dersom den finansielle eiendelen tilgjengelig for 
salg har faste betalinger eller de lar seg fastsette, blir transaksjonsutgiftene amortisert over resultatet ved hjelp 
av en effektiv rente-metode. Dersom den finansielle eiendelen tilgjengelig for salg ikke har faste betalinger 
eller de ikke lar seg fastsette, blir transaksjonsutgiftene innregnet i resultatet når eiendelen blir fraregnet eller 
har falt i verdi.
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AG68.  Instrumenter som er klassifisert som utlån og fordringer, blir målt til amortisert kost uten hensyn til foretakets 
intensjon om å holde dem til forfall.

Betraktninger vedrørende måling til virkelig verdi (nr. 48 og nr. 49)

AG69.  Under definisjonen av virkelig verdi ligger en antakelse om fortsatt drift av foretaket og uten noen intensjon 
om eller behov for å avvikle foretaket, i vesentlig grad begrense omfanget av foretakets virksomhet eller 
gjennomføre en transaksjon på negative vilkår. Virkelig verdi er derfor ikke det beløpet et foretak ville 
motta eller betale i en påtvunget transaksjon, en ufrivillig avvikling eller et nødssalg. Den virkelige verdien 
gjenspeiler imidlertid kredittkvaliteten til instrumentet.

AG70.  Denne standard benytter begrepene «kjøpskurs» og «salgskurs» (enkelte ganger vist til som «løpende 
tilbudskurs») i betydningen noterte markedskurser og begrepet «kjøpskurs-salgskurs-margin» for bare 
å omfatte transaksjonsutgifter. Andre justeringer for å komme fram til virkelig verdi (for eksempel for 
kredittrisiko hos motparten) omfattes ikke av begrepet «kjøpskurs-salgskurs-margin».

Ak t iv t  ma rked  –  no t e r t  p r i s

AG71.  Et finansielt instrument anses som notert i et aktivt marked dersom noterte kurser er enkelt og regelmessig 
tilgjengelige fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, 
og disse kursene representerer faktiske og regelmessig forekommende markedstransaksjoner på armlengdes 
avstand. Virkelig verdi er definert som en kurs avtalt i en transaksjon på armlengdes avstand mellom en 
frivillig kjøper og en frivillig selger. Formålet med å fastsette den virkelige verdien av et finansielt instrument 
som omsettes i et aktivt marked, er å komme fram til den kursen som en transaksjon i vedrørende instrumentet 
ville finne sted til på balansedagen (dvs. uten å endre instrumentet eller endre sammensetningen av det) i 
det mest fordelaktige aktive markedet som foretaket har umiddelbar tilgang til. Foretaket justerer imidlertid 
kursen i det mest fordelaktige markedet for å gjenspeile eventuelle differanser i motpartens kredittrisiko 
mellom instrumenter omsatt i dette markedet og det markedet som vurderes. Det faktum at det foreligger 
offentliggjorte kursnoteringer i et aktivt marked er den beste dokumentasjonen av virkelig verdi, og når slike 
noteringer foreligger, benyttes de til å måle den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen.

AG72.  Den egnede noterte markedskursen for en eiendel som innehas eller en forpliktelse som skal utstedes, er 
vanligvis løpende kjøpskurs og, for en eiendel som skal anskaffes eller en forpliktelse som innehas, salgskurs. 
Når et foretak har eiendeler og forpliktelser med markedsrisiko som utligner hverandre, kan det benytte 
middelkurser som grunnlag for å fastsette virkelige verdier for foretakets utlignende risikoposisjoner og kjøps- 
eller salgskursen, alt etter hva som passer, for den åpne nettoposisjonen. Når løpende kjøps- eller salgskurser 
ikke er tilgjengelige, kan kursen for den seneste transaksjonen godtgjøre løpende virkelige verdi så lenge 
det ikke har skjedd noen betydelig endring i de økonomiske omstendighetene siden transaksjonstidspunktet. 
Dersom betingelsene er endret siden transaksjonstidspunktet (for eksempel en endring i den risikofrie renten 
etter den seneste prisnoteringen for en foretaksobligasjon), skal den virkelige verdien gjenspeile endringen 
i betingelsene med henvisning til løpende kurser eller satser for tilsvarende finansielle instrumenter. 
Tilsvarende, dersom foretaket kan vise at den siste transaksjonskursen ikke er lik virkelig verdi (for eksempel 
fordi den gjenspeilte det beløpet et foretak ville motta eller betale i en tvungen transaksjon, ufrivillig avvikling 
eller nødssalg), blir denne kursen justert. Den virkelige verdien av en portefølje av finansielle instrumenter 
er produktet av antallet enheter av instrumentet og dets noterte markedskurs. Dersom det ikke finnes en 
offentliggjort prisnotering i et aktivt marked for et finansielt instrument i sin helhet, men det finnes aktive 
markeder for instrumentets bestanddeler, fastsettes virkelig verdi på grunnlag av de relevante markedskursene 
for bestanddelene.

AG73.  Dersom en sats (og ikke en kurs) er notert i et aktivt marked, benytter foretaket denne markedsnoterte 
satsen som data i en verdsettingsmetode for å fastsette virkelig verdi. Dersom den markedsnoterte kursen 
ikke omfatter kredittrisiko eller andre faktorer som deltakerne i markedet ville tatt med i verdsettingen av 
instrumentet, justerer foretaket kursen for disse faktorene.
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Mang lende  ak t i v t  ma rked  –  ve rd se t t i ngsme tode

AG74.  Dersom markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsetter et foretak virkelig verdi ved hjelp av en 
verdsettingsmetode. Verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes 
avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende 
virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrømsberegning og 
opsjonsprisingsmodeller. Dersom det er en verdsettingsmetode som er i vanlig bruk av deltakerne i markedet 
for å prissette instrumentet og denne teknikken har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd i faktiske 
markedstransaksjoner, benytter foretaket denne teknikken.

AG75.  Formålet med å benytte en verdsettingsmetode er å fastsette hva transaksjonskursen ville ha vært på 
måletidspunktet i et bytte på armlengdes avstand motivert av normale forretningsmessige vurderinger. 
Virkelig verdi blir estimert på grunnlag av resultatene av en verdsettingsmetode som i størst mulig grad gjør 
bruk av markedsdata, og legger så lite vekt som mulig på foretaksspesifikke data. En verdsettingsmetode 
vil forventes å komme fram til et realistisk estimat av den virkelige verdien dersom a) den i rimelig grad 
gjenspeiler hvordan markedet kan forventes å prissette instrumentet, og b) verdsettingsmetodens data i rimelig 
grad representerer markedets forventninger til og mål for de risiko- og avkastningsfaktorer som ligger i det 
finansielle instrumentet.

AG76.  Derfor skal en verdsettingsmetode a) inkorporere alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning 
ved prisfastsettelse, og b) være konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle 
instrumenter. Et foretak vil jevnlig justere verdsettingsmetoden og teste dens gyldighet ved hjelp av priser fra 
alle observerbare løpende markedstransaksjoner i det samme instrumentet (dvs. uten å endre instrumentet eller 
endre sammensetningen av det) eller basert på all tilgjengelig observerbar markedsinformasjon. Et foretak får 
konsistent markedsinformasjon i det samme markedet som instrumentet hadde sitt opphav eller ble innkjøpt 
i. Den beste dokumentasjonen av den virkelige verdien av et finansielt instrument ved førstegangsinnregning 
er transaksjonsprisen (dvs. den virkelige verdien av det avgitte eller mottatte vederlaget), med mindre den 
virkelige verdien av dette instrumentet blir dokumentert ved en sammenligning med andre observerbare løpende 
markedstransaksjoner i det samme instrumentet (dvs. uten noen modifisering og med uendret sammensetning) 
eller basert på en verdsettingsmetode hvis variabler bare omfatter opplysninger fra observerbare markeder.

AG77.  Den opprinnelige anskaffelsen av eller opphavet til en finansiell eiendel eller pådragelse av en finansiell 
forpliktelse er en markedstransaksjon som gir et grunnlag for å estimere den virkelige verdien av det finansielle 
instrumentet. I særdeleshet, dersom det finansielle instrumentet er et gjeldsinstrument (for eksempel et 
utlån), kan dets virkelige verdi fastsettes med henvisning til markedsforholdene som forelå ved instrumentets 
anskaffelses- eller opphavstidspunkt, og løpende markedsforhold eller renter som i øyeblikket tas av 
foretaket eller av andre for tilsvarende gjeldsinstrumenter (dvs. med tilsvarende gjenværende tid til forfall, 
kontantstrømmønster, valuta, kredittrisiko, sikkerhet og rentegrunnlag). Alternativt og forutsatt at ikke er skjedd 
noen endring i kredittrisikoen til debitor og gjeldende kredittrisikotillegg etter at gjeldsinstrumentet oppstod, 
kan et estimat av løpende markedsrente beregnes ved å benytte en referanserente som gjenspeiler en bedre 
kredittkvalitet enn det underliggende gjeldsinstrumentet, og justere med endringen fra opphavstidspunktet i 
denne referanserenten mens kredittrisikotillegget holdes konstant. Dersom forholdene har endret seg siden 
den seneste markedstransaksjonen, blir den tilsvarende endringen i den virkelige verdien av det finansielle 
instrumentet som verdsettes, fastsatt med henvisning til løpende priser eller satser for tilsvarende finansielle 
instrumenter, justert, der dette passer, for eventuelle forskjeller mellom instrumentene som verdsettes.

AG78.  Den samme informasjonen er kanskje ikke tilgjengelig på hvert måletidspunkt. På tidspunktet da et foretak 
for eksempel gav et utlån eller anskaffet et gjeldsinstrument som ikke omsettes aktivt, har foretaket en 
transaksjonspris som også er en markedspris. Det kan imidlertid være at ny informasjon om transaksjonen ikke 
er tilgjengelig på neste måletidspunkt og, selv om foretaket kan fastsette det generelle nivået for markedsrenter 
kan det være at foretaket ikke kjenner til hvilket nivå på kredittrisiko eller annen risiko deltakerne i markedet 
vil ta i betraktning ved prissetting av instrumentet på dette tidspunktet. Et foretak har kanskje ikke informasjon 
fra nylige transaksjoner for å fastsette et relevant kredittrisikotillegg til basisrenten som skal benyttes ved 
fastsettelsen av en diskonteringsrente for nåverdiberegning. Det ville være rimelig å anta, i mangel av klare 
tegn på det motsatte, at det ikke er skjedd noen endringer i det risikotillegg som forelå på det tidspunktet 
utlånet ble gitt. Det vil imidlertid forventes at foretaket gjør rimelige anstrengelser for å slå fast om det 
foreligger klare tegn på at det er skjedd en endring av disse faktorene. Der det foreligger klare tegn på slike 
endringer, tar foretaket i betraktning virkningene av endringen ved fastsettelsen av den virkelige verdien av 
det finansielle instrumentet.

AG79.  Ved anvendelse av diskontert kontantstrømsberegning benytter et foretak én eller flere diskonteringsrenter 
tilsvarende gjeldende avkastningskrav for finansielle instrumenter som har praktisk talt samme vilkår og 
kjennetegn, herunder kredittkvaliteten til instrumentet, den gjenværende tiden der den kontraktsmessige renten 
er fast, den gjenværende tiden til tilbakebetaling av hovedstolen og valutaen som betalingene skal gjøres i. 
Kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld uten fastsatt rente kan måles til det opprinnelige fakturabeløpet 
dersom virkningen av diskonteringen er uvesentlig.
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Mang lende  ak t i v t  ma rked  –  egenkap i t a l i n s t rumen te r

AG80.  Den virkelige verdien av investeringer i egenkapitalinstrumenter som ikke har noen notert markedspris i et aktivt 
marked og derivater som er koblet til og må gjøres opp ved levering av et slikt unotert egenkapitalinstrument 
(se nr. 46 bokstav c) og nr. 47), kan måles på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten i området for rimelige 
estimater av virkelig verdi ikke er vesentlige for dette instrumentet eller b) sannsynligheten for de ulike 
estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes til å estimere virkelig verdi.

AG81.  Det er mange situasjoner der variabiliteten i området for rimelige estimater av virkelig verdi av investeringer 
i egenkapitalinstrumenter som ikke har noen notert markedspris, og derivater som er koblet til og må gjøres 
opp ved levering av et slikt unotert egenkapitalinstrument (se nr. 46 bokstav c og nr. 47), sannsynligvis ikke 
er vesentlig. Vanligvis er det mulig å estimere den virkelige verdien av en finansiell eiendel som et foretak har 
anskaffet fra en utenforstående part. Men dersom området for rimelige estimater av virkelig verdi er vesentlig 
og sannsynligheten til de ulike estimatene ikke med rimelighet kan vurderes, er et foretak utelukket fra å kunne 
måle instrumentet til virkelig verdi.

Da t a  f o r  ve rd se t t i ngsme tode r

AG82.  En egnet teknikk for å estimere den virkelige verdien av et bestemt finansielt instrument vil omfatte observerbare 
markedsdata om markedsforholdene og andre faktorer som sannsynligvis vil påvirke instrumentets virkelige 
verdi. Den virkelige verdien av et finansielt instrument vil bli basert på én eller flere av følgende faktorer (og 
kanskje andre faktorer).

a)  Tidsverdien av penger (dvs. basisrente eller risikofri rente). Basisrenter kan vanligvis utledes fra 
observerbare priser på statsobligasjoner og blir ofte notert i økonomiske publikasjoner. Slike renter 
varierer typisk med forventede tidspunkter for framskrevne kontantstrømmer langs en avkastningskurve 
for renter for ulike tidshorisonter. Av praktiske grunner kan et foretak benytte en allment akseptert og lett 
observerbar generell rente, for eksempel LIBOR eller en «swap»-rente, som anbefalt rente. (Fordi en rente 
som LIBOR ikke er en risikofri rente, blir den kredittrisikojusteringen som passer for et særlig finansielt 
instrument, fastsatt på grunnlag av dets kredittrisiko i forhold til kredittrisikoen i referanserenten.) I 
enkelte stater kan sentrale myndigheters obligasjoner inneholde en betydelig kredittrisiko og ikke gi 
en stabil alternativ basisrente for instrumenter i den nevnte valutaen. Noen foretak i disse statene kan 
ha en bedre kredittverdighet og en lavere lånerente enn de sentrale myndighetene. I dette tilfellet kan 
basisrentene fastsettes på en mer hensiktsmessig måte med henvisning til renter for de høyest rangerte 
foretaksobligasjonene som er utstedt i valutaen til den nevnte jurisdiksjonen.

b)  Kredittrisiko. Virkningen på virkelig verdi av kredittrisiko (dvs. premien over basisrenten for kredittrisiko) 
kan utledes av observerbare markedskurser for omsatte instrumenter med ulik kredittkvalitet eller fra 
observerbare rentesatser som tas av långivere for lån av varierende kredittverdighet.

c)  Valutakurser. Aktive valutamarkeder finnes for de fleste større valutaene, og kursene noteres daglig i 
økonomiske publikasjoner.

d)  Råvarepriser. Det finnes observerbare markedspriser for mange råvarer.

e)  Egenkapitalpriser. Priser (og prisindekser) på omsatte egenkapitalinstrumenter er lett observerbare i 
enkelte markeder. Teknikker basert på nåverdi kan benyttes til å estimere løpende markedspriser på 
egenkapitalinstrumenter som det ikke finnes noen observerbare priser for.

f)  Volatilitet (dvs. størrelsen på framtidige endringer i pris på det finansielle instrumentet eller en annen 
gjenstand). Mål på volatilitet i aktivt omsatte gjenstander kan vanligvis estimeres med rimelighet på 
grunnlag av historiske markedsdata eller ved hjelp av volatilitet som er innbakt i løpende markedspriser.

g)  Risiko for førtidig tilbakebetaling og tilbakekjøpsrisiko. Forventede mønstre for førtidig tilbakebetaling 
på finansielle eiendeler og forventede mønstre for tilbakekjøp for finansielle forpliktelser kan estimeres 
på grunnlag av historiske data. (Den virkelige verdien av en finansiell forpliktelse som kan kjøpes tilbake 
av motparten, kan ikke være mindre enn nåverdien av tilbakekjøpsbeløpet — se nr. 49.)
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h)  Forvaltningsutgifter for en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse. Utgifter til forvaltning kan 
estimeres ved hjelp av sammenligninger med gjeldende honorarer som tas av andre markedsdeltakere. 
Dersom utgiftene ved forvaltning av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse er vesentlige og 
andre markedsdeltakere vil stå overfor tilsvarende utgifter, skal utstederen ta dem med i betraktning ved 
beregning av den virkelige verdien av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen. Det 
er sannsynlig at den virkelige verdien ved inngåelse av en kontraktsmessig rett til framtidige honorarer 
tilsvarer de betalte etableringsutgiftene, med mindre framtidige honorarer og tilknyttede utgifter ikke er i 
overensstemmelse med vanlige markedsvilkår.

Gevinster og tap (nr. 55–57)

AG83.  Et foretak anvender IAS 21 på finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som er monetære poster i 
samsvar med IAS 21 og angitt i en utenlandsk valuta. I henhold til IAS 21 blir alle gevinster og tap i utenlandsk 
valuta på monetære eiendeler og monetære forpliktelser innregnet i resultatet. Et unntak er en monetær post 
som er øremerket som sikringsinstrument, enten i en kontantstrømssikring (se nr. 95–101) eller en sikring av 
en nettoinvestering (se nr. 102). For å innregne gevinster og tap i utenlandsk valuta i henhold til IAS 21, blir 
en monetær finansiell eiendel tilgjengelig for salg behandlet som om den ble balanseført til amortisert kost 
i den utenlandske valutaen. Tilsvarende blir valutakursdifferanser for en slik finansiell eiendel som skyldes 
endringer i amortisert kost, innregnet i resultatet og andre endringer i balanseført verdi blir innregnet i samsvar 
med nr. 55 bokstav b). For finansielle eiendeler tilgjengelige for salg som ikke er monetære poster i henhold 
til IAS 21 (for eksempel egenkapitalinstrumenter), omfatter gevinsten eller tapet som blir innregnet direkte i 
egenkapitalen i henhold til nr. 55 bokstav b), enhver tilknyttet bestanddel i utenlandsk valuta. Dersom det er 
et sikringsforhold mellom en ikke-derivativ monetær eiendel og en ikke-derivativ monetær forpliktelse, blir 
endringer i bestanddelen i utenlandsk valuta til disse finansielle instrumentene innregnet i resultatet.

Verdifall på og tapsutsatthet på finansielle eiendeler (nr. 58–70)

Finans i e l l e  e i ende l e r  ba l anse fø r t  t i l  amor t i s e r t  kos t  ( n r.  63–65 )

AG84.  Verdifall på en finansiell eiendel balanseført til amortisert kost blir målt ved hjelp av det finansielle 
instrumentets opprinnelige effektive rente, fordi diskontering til løpende markedsrente i praksis vil pålegge 
måling til virkelig verdi av finansielle eiendeler som ellers blir målt til amortisert kost. Dersom vilkårene for et 
lån, en fordring eller en investering som holdes til forfall, blir reforhandlet eller endret på annen måte på grunn 
av finansielle vanskeligheter hos låntaker eller utsteder, blir verdifallet målt ved hjelp av den opprinnelige 
effektive renten før vilkårene ble endret. Kontantstrømmer knyttet til kortsiktige fordringer blir ikke diskontert 
dersom virkningen av diskonteringen er uvesentlig. Dersom et lån, en fordring eller en investering som holdes 
til forfall har en variabel rente, er diskonteringsrenten for måling av et eventuelt tap ved verdifall i henhold til 
nr. 63 de(n) løpende effektive renten(e) fastsatt i henhold til kontrakten. I praksis kan en kreditor måle verdifall 
på en finansiell eiendel balanseført til amortisert kost på grunnlag av et instruments virkelig verdi ved hjelp 
av en observerbar markedspris. Beregningen av nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene til 
en finansiell eiendel som er stilt som sikkerhet, gjenspeiler de kontantstrømmene som kan være resultatet av 
oppsigelse med fradrag for utgifter for å få tak i og selge sikkerheten, uansett om oppsigelse er sannsynlig eller 
ikke.

AG85.  Prosessen for estimering av verdifall tar i betraktning alle kreditteksponeringer, ikke bare de som skyldes 
lav kredittkvalitet. Dersom et foretak for eksempel benytter et internt system for kredittgradering, tar det i 
betraktning alle kredittgraderinger, ikke bare de som gjenspeiler en alvorlig kredittsvekkelse.

AG86.  Prosessen for estimering av beløpet for et tap ved verdifall kan resultere i enten et enkelt beløp eller et 
intervall av mulige beløp. I det siste tilfellet innregner foretaket et tap ved verdifall lik det beste estimatet 
innenfor intervallet(1), idet det tas hensyn til all relevant informasjon som er tilgjengelig før finansregnskapet 
offentliggjøres vedrørende forhold som forelå på balansedagen.

(1) IAS 37 nr. 39 inneholder en veiledning for hvordan det beste estimatet i et område av mulige utfall kan fastsettes.
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AG87.  For en samlet vurdering av verdifall blir finansielle eiendeler gruppert på grunnlag av like kredittrisiko-trekk 
vedrørende debitorers evne til å betale alle forfalte beløp i samsvar med de kontraktsmessige vilkårene (for 
eksempel på grunnlag av en prosess for kredittrisikovurdering eller –gradering som tar i betraktning arten av 
eiendel, næringsgren, geografisk plassering, sikkerhetstype, forfallsstatus og andre relevante faktorer). De 
valgte trekkene er relevante for estimeringen av framtidige kontantstrømmer for grupper av slike eiendeler 
ved at de indikerer debitorers evne til å betale alle forfalte beløp i samsvar med de kontraktsmessige vilkårene 
for eiendelene som blir vurdert. Sannsynlighet for tap og annen tapsstatistikk er imidlertid forskjellig på 
gruppenivå mellom a) eiendeler som er blitt individuelt vurdert for verdifall og er funnet ikke å ha falt i verdi, 
og b) eiendeler som er ikke blitt individuelt vurdert for verdifall, med det resultat at et annet beløp for verdifall 
kan være påkrevd. Derom et foretak ikke har en gruppe eiendeler med like risikotrekk, skal det ikke foreta 
denne tilleggsvurderingen.

AG88.  Tap ved verdifall innregnet på gruppebasis representerer et mellomliggende trinn i påvente av en identifisering 
av tap ved verdifall for de enkelte eiendelene i gruppen av finansielle eiendeler som vurderes samlet for tap 
ved verdifall. Så snart det foreligger informasjon som spesifikt identifiserer tap på enkeltstående eiendeler i en 
gruppe som har falt i verdi, fjernes disse eiendelene fra gruppen.

AG89.  Framtidige kontantstrømmer i en gruppe av finansielle eiendeler som blir vurdert samlet for verdifall, blir 
estimert på grunnlag av historiske erfaringer med tap på eiendeler med kjennetegn for kredittrisiko som svarer 
til eiendelene i gruppen. Foretak som ikke har noen egen erfaring med tap eller tilstrekkelig erfaring med 
tap, bruker erfaring fra tilsvarende foretak for sammenlignbare grupper av finansielle eiendeler. Historisk 
erfaring med tap blir justert på grunnlag av løpende observerbare opplysninger for å gjenspeile virkningene 
av gjeldende forhold som ikke har påvirket den perioden som den historiske erfaringen med tap er basert 
på og for å fjerne virkningene av forhold i den historiske perioden som ikke foreligger lenger. Estimater 
på endringer i framtidige kontantstrømmer skal gjenspeile og være retningsmessig i overensstemmelse 
med endringer i tilknyttede observerbare opplysninger fra periode til periode (for eksempel endringer i 
sysselsettingen, eiendomspriser, råvarepriser, betalingsstatus eller andre faktorer som peker på pådratte tap i 
gruppen, samt omfanget av slike tap). Metodene og forutsetningene som benyttes til estimering av framtidige 
kontantstrømmer, blir gjennomgått regelmessig for å redusere eventuelle forskjeller mellom tapsestimatene og 
faktisk erfarte tap.

AG90.  Som et eksempel på anvendelsen av AG89 kan et foretak slå fast, på grunnlag av historisk erfaring, at en av 
hovedårsakene til mislighold av kredittkortlån er låntakers død. Foretaket kan se at dødsraten er uendret fra et 
år til det neste. Ikke desto mindre kan noen av låntakerne i foretakets gruppe av kredittkortlån ha dødd i løpet 
av året, noe som indikerer at det er skjedd et tap ved verdifall på disse lånene, selv om foretaket ved årets 
avslutning ennå ikke er oppmerksom på hvilke bestemte låntakere som er døde. Det vil være hensiktsmessig 
at et tap ved verdifall blir innregnet for disse «påløpte, men ikke rapporterte» tapene. Det ville imidlertid ikke 
være hensiktsmessig å innregne et tap ved verdifall for dødsfall som forventes å skje i en framtidig periode, 
fordi den nødvendige tapshendelsen (låntakers dødsfall) ennå ikke har skjedd.

AG91.  Når historiske tapstall benyttes ved estimering av framtidige kontantstrømmer, er det viktig at informasjon 
om slike tapstall blir anvendt på grupper som er definert på en måte som er konsistent med hensyn til de 
gruppene som de historiske tapstallene gjaldt. Den metoden som skal brukes, skal derfor føre til at hver gruppe 
blir knyttet til informasjon om erfaringer med tidligere tap i grupper av eiendeler med kredittrisiko-trekk og 
relevante observerbare data som gjenspeiler gjeldende forhold.

AG92.  Formelbaserte eller statistiske metoder kan benyttes for å fastslå tap ved verdifall i en gruppe av finansielle 
eiendeler (for eksempel for mindre utlånssaldoer) så lenge de er i overensstemmelse med kravene i nr. 63–65 
og AG87–AG91. En benyttet modell vil innarbeide virkningen av pengers tidsverdi, ta i betraktning 
kontantstrømmene for hele den gjenværende levetiden til en eiendel (ikke bare det neste året), vurdere alderen 
på lån i porteføljen og ikke føre til et tap ved verdifall ved førstegangsinnregning av en finansiell eiendel.

Renteinntekt etter innregning av verdifall

AG93.  Når en finansiell eiendel eller en gruppe av tilsvarende finansielle eiendeler er nedskrevet som følge av et 
tap ved verdifall, blir renteinntekt etter dette innregnet ved hjelp av den rentesatsen som ble benyttet til å 
diskontere de framtidige kontantstrømmene for målingen av tapet ved verdifall.
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Sikring (nr. 71–102)

Sikringsinstrumenter (nr. 72–77)

Pos t e r  som opp fy l l e r  k r avene  t i l  s i k r i ngs in s t rumen te r  ( n r.  72  og  n r.  73 )

AG94.  Det potensielle tapet på en opsjon som et foretak utsteder, kan være vesentlig større enn den potensielle 
gevinsten i verdien av et tilknyttet sikringsobjekt. Med andre ord, en utstedt opsjon er ikke effektiv når det 
gjelder å redusere resultateksponeringen av et sikringsobjekt. En utstedt opsjon oppfyller derfor ikke kravene 
til et sikringsinstrument med mindre det er øremerket som en motpost til en innkjøpt opsjon, herunder en 
opsjon som er innebygd i et annet finansielt instrument (for eksempel en utstedt kjøpsopsjon som benyttes 
til å sikre en innløsbar forpliktelse). Motsatt har en innkjøpt opsjon potensielle gevinster lik eller større 
enn tap og har derfor potensialet til å redusere resultateksponeringen for endringer i virkelige verdier eller 
kontantstrømmer. Følgelig oppfyller den kravene til et sikringsinstrument.

AG95.  En investering som holdes til forfall, balanseført til amortisert kost kan øremerkes som et sikringsinstrument i 
en sikring av en valutarisiko.

AG96.  En investering i et unotert egenkapitalinstrument som ikke er balanseført til virkelig verdi fordi instrumentets 
virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig måte eller et derivat som er koblet til og må gjøres opp ved 
levering av et slikt unotert egenkapitalinstrument (se nr. 46 bokstav c) og nr. 47), kan ikke øremerkes som et 
sikringsinstrument.

AG97.  Et foretaks egne egenkapitalinstrumenter er ikke finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser for 
foretaket og kan derfor ikke øremerkes som sikringsinstrumenter.

Sikringsobjekter (nr. 78–84)

Pos t e r  som opp fy l l e r  k r avene  t i l  s i k r i ngsob j ek t e r  ( n r.  78–80 )

AG98.  Et bindende tilsagn om å anskaffe en virksomhet i en virksomhetssammenslutning kan ikke være et 
sikringsobjekt, med unntak for valutarisiko, fordi risikoen som skal sikres, ikke spesifikt kan identifiseres og 
måles. Disse andre typene risiko er generell virksomhetsrisiko.

AG99.  En investering etter egenkapitalmetoden kan ikke være et sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring fordi 
egenkapitalmetoden innregner i resultatet investors andel av det tilknyttede foretakets resultat, og ikke 
endringer i investeringens virkelige verdi. Av tilsvarende grunn kan en investering i et konsolidert datterforetak 
ikke være et sikringsobjekt i en virkelig verdi-sikring fordi konsolidering i resultatet innregner datterforetakets 
resultat, og ikke endringer i investeringens virkelige verdi. En sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet er annerledes fordi den er en sikring av valutaeksponering, ikke en virkelig verdi-sikring for 
endringen i investeringens verdi.

Øremerk ing  av  f i nans i e l l e  pos t e r  som s ik r i ngsob j ek t e r  ( n r.  81  og  n r.  81A)

AG99A.  […] Foretaket kan imidlertid øremerke alle kontantstrømmene til hele den finansielle eiendelen eller 
finansielle forpliktelsen som et sikringsobjekt og sikre dem mot bare én særlig risiko (for eksempel bare 
mot endringer som kan henføres til endringer i LIBOR). Dersom en finansiell forpliktelse har en effektiv 
rente som er 100 basispoeng under LIBOR, kan et foretak for eksempel øremerke hele forpliktelsen som 
sikringsobjekt (dvs. hovedstol pluss renter til LIBOR minus 100 basispunkter), og sikre endringen i den 
virkelige verdien eller kontantstrømmene til hele denne forpliktelsen som kan henføres til endringer i 
LIBOR. Foretaket kan også velge et annet sikringsforhold enn en-til-en for å bedre sikringens effektivitet, 
slik det er beskrevet i AG100.
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AG99B.  I tillegg, dersom et finansielt instrument med fast rente blir sikret en tid etter inngåelsen og rentene i 
mellomtiden er endret, kan foretaket øremerke en andel lik en referanserente […]. Anta for eksempel at et 
foretak er opphav til en finansiell eiendel med fast rente til VE 100 som har en effektiv rente på 6 prosent på 
det tidspunktet LIBOR er på 4 prosent. Foretaket begynner å sikre denne eiendelen en tid senere når LIBOR 
er økt til 8 prosent, og eiendelens virkelige verdi er redusert til VE 90. Foretaket beregner at dersom det 
hadde kjøpt eiendelen på tidspunktet da det først øremerket den som sikringsobjekt for eiendelens daværende 
virkelige verdi på VE 90, ville den effektive avkastningen ha vært 9,5 prosent. […] Foretaket kan øremerke 
en LIBOR-andel på 8 prosent som består dels av kontantstrømmene for den kontraktsmessige renten og dels 
av differansen mellom løpende virkelig verdi (dvs. VE 90) og det beløpet som skal betales tilbake ved forfall 
(dvs. VE 100).

Øremerk ing  av  i kke - f i nans i e l l e  pos t e r  som s ik r i ngsob j ek t e r  ( n r.  82 )

AG100.  Endringer i prisen på en ingrediens eller bestanddel av en ikke-finansiell eiendel eller en ikke-finansiell 
forpliktelse har vanligvis ingen forutsigbar, separat målbar virkning på prisen på gjenstanden som er 
sammenlignbar med virkningen av for eksempel en endring i markedsrentene på prisen på en obligasjon. En 
ikke-finansiell eiendel eller en ikke-finansiell forpliktelse er dermed bare sikringsobjekt enten i sin helhet eller 
for valutarisiko. Dersom det er en forskjell mellom vilkårene til sikringsinstrumentet og sikringsobjektet (for 
eksempel for en sikring av et forventet kjøp av brasiliansk kaffe ved hjelp av en ikke-børsomsatt terminkontrakt 
om å kjøpe colombiansk kaffe på ellers like vilkår), kan sikringsforholdet oppfylle kravene til et sikringsforhold 
forutsatt at alle betingelsene i nr. 88 er oppfylt, også at sikringen forventes å være svært effektiv. For dette 
formål kan beløpet på sikringsinstrumentet være større eller mindre enn beløpet på sikringsobjektet dersom 
dette bedrer effektiviteten til sikringsforholdet. Det kan for eksempel utføres en regresjonsanalyse for å 
slå fast et statistisk forhold mellom sikringsobjektet (for eksempel en transaksjon i brasiliansk kaffe) og 
sikringsinstrumentet (for eksempel en transaksjon i colombiansk kaffe). Dersom det er et gyldig statistisk 
forhold mellom de to variablene (dvs. mellom enhetsprisen på brasiliansk kaffe og colombiansk kaffe), kan 
stigningen på regresjonskurven benyttes til å fastsette det sikringsforholdet som vil maksimere forventet 
effektivitet. Dersom stigningen på regresjonskurven for eksempel er 1,02, vil et sikringsforhold basert på 
0,98 mengder av sikringsobjekter til 1,00 mengder av sikringsinstrumentet maksimere forventet effektivitet. 
Sikringsforholdet kan imidlertid føre til en ineffektivitet som skal innregnes i resultatet i løpet av perioden for 
sikringsforholdet.

Øremerk ing  av  g ruppe r  av  pos t e r  som s ik r i ngsob j ek t e r  ( n r.  83  og  n r.  84 )

AG101.  En sikring av en generell nettoposisjon (for eksempel netto av alle eiendeler med fast rente og forpliktelser med 
fast rente med likt forfall), og ikke av et særlig sikringsobjekt, oppfyller ikke kravene til sikringsbokføring. 
Omtrent den samme virkningen på resultatet i sikringsbokføring for denne typen sikringsforhold kan 
imidlertid oppnås ved å øremerke en del av de underliggende objektene som sikringsobjekt. Dersom en bank 
for eksempel har eiendeler for VE 100 og forpliktelser for VE 90 med risiko og vilkår av lignende art, og 
sikrer nettoeksponeringen på VE 10, kan banken øremerke VE 10 av disse eiendelene som sikringsobjekt. 
Denne metoden kan benyttes dersom slike eiendeler og forpliktelser er instrumenter med fast rente, og i 
så fall er det tale om en virkelig verdi-sikring, eller dersom de er instrumenter med variabel rente, er de 
en kontantstrømssikring. Tilsvarende kan et foretak som har et bindende tilsagn om å foreta et kjøp i en 
utenlandsk valuta på VE 100 og et bindende tilsagn om å foreta et salg i den samme valutaen på VE 90, sikre 
nettobeløpet på VE 10 ved å anskaffe et derivat og øremerke dette som et sikringsinstrument tilknyttet VE 10 
av den bindende kjøpsavtalen på VE 100.

Sikringsbokføring (nr. 85–102)

AG102.  Et eksempel på en virkelig verdi-sikring er en sikring av eksponering for endringer i den virkelige verdien av 
et gjeldsinstrument med fast rente som en følge av renteendringer. En slik sikring kan inngås av utsteder eller 
av innehaver.

AG103.  Et eksempel på kontantstrømssikring er bruken av en bytteavtale for å endre gjeld med flytende rente til gjeld 
med fast rente (dvs. en sikring av en framtidig transaksjon der de framtidige kontantstrømmene som blir sikret, 
er de framtidige rentebetalingene).
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AG104.  En sikring av et bindende tilsagn (for eksempel en sikring av endringen i brenselsprisen tilknyttet et kraftverks 
uinnregnede kontraktsmessige plikt til å kjøpe inn brensel til en fast pris) er en sikring av en eksponering for 
endring i virkelig verdi. Derfor er en slik sikring en virkelig verdi-sikring. I henhold til nr. 87 kan imidlertid 
en sikring av valutarisikoen ved et bindende tilsagn også regnskapsføres som kontantstrømssikring.

Vurde r ing  av  s i k r i ngse ff ek t i v i t e t

AG105.  En sikring vil bare anses som svært effektiv dersom begge de to betingelsene nedenfor er oppfylt:

a)  Ved inngåelse av sikringen og i etterfølgende perioder forventes det at sikringen er svært effektiv når 
det gjelder å oppnå utlignende endringer i virkelig verdi eller kontantstrømmer som er henførbare 
til den sikrede risikoen i løpet av perioden som sikringen er øremerket for. En slik forventning kan 
vises på ulike måter, herunder en sammenligning av tidligere endringer i sikringsobjektets virkelige 
verdi eller kontantstrømmer som er henførbare til den sikrede risikoen med tidligere endringer i 
sikringsinstrumentets virkelige verdi eller kontantstrømmer, eller ved å vise en høy statistisk korrelasjon 
mellom sikringsobjektets og sikringsinstrumentets virkelige verdi eller kontantstrømmer. Foretaket kan 
velge et annet sikringsforhold enn en-til-en for å bedre sikringens effektivitet, slik det er beskrevet i 
AG100.

b)  De faktiske resultatene av sikringen faller innenfor et område på 80–125 prosent. Dersom faktiske resultater 
for eksempel er slik at tapet på sikringsinstrumentet er VE 120 og gevinsten på kontantinstrumentet 
VE 100, kan utligningen måles med 120/100, som er 120 prosent, eller med 100/120, som er 83 prosent. 
I dette eksemplet og under forutsetning om at sikringen oppfyller betingelsen i bokstav a), vil foretaket 
konkludere med at sikringen har vært svært effektiv.

AG106.  Effektiviteten skal som et minimum vurderes på det tidspunktet et foretak utarbeider sine årsregnskap eller 
delårsregnskap.

AG107.  Denne standard angir ikke noen enkelt metode for vurdering av sikringseffektivitet. Den metoden et foretak 
anvender for vurdering av sikringseffektivitet avhenger av foretakets risikohåndteringsstrategi. Dersom et 
foretaks risikohåndteringsstrategi for eksempel er å justere beløpet for sikringsinstrumentet periodisk for 
å gjenspeile endringer i den sikrede posisjonen, må foretaket vise at sikringen bare forventes å være svært 
effektiv for perioden fram til beløpet for sikringsinstrumentet blir justert neste gang. I enkelte tilfeller anvender 
et foretak ulike metoder for ulike typer av sikringer. Et foretaks dokumentasjon av sin sikringsstrategi omfatter 
hvordan foretaket går fram for å vurdere effektivitet. Disse framgangsmåtene angir om vurderingen omfatter 
alle gevinster eller tap på et sikringsinstrument eller om instrumentets tidsverdi er ekskludert.

AG107A.  […].

AG108.  Dersom de viktigste vilkårene for sikringsinstrumentet og for den sikrede eiendelen, forpliktelsen, det 
bindende tilsagnet eller den svært sannsynlige forventede transaksjonen er de samme, kan endringene i virkelig 
verdi og kontantstrømmer henførbare til den risikoen som blir sikret, sannsynligvis utligne hverandre fullt ut, 
både når sikringen inngås og senere. For eksempel vil en rentebytteavtale («interest rate swap») sannsynligvis 
være en effektiv sikring dersom de nominelle beløpene og hovedstolen, vilkår, tidspunkter for reprising, 
tidspunkter for mottak og betaling av renter og hovedstol, samt grunnlaget for måling av renter er de samme 
for sikringsinstrumentet og sikringsobjektet. I tillegg er det sannsynlig at en sikring av et svært sannsynlig 
forventet kjøp av en råvare med en ikke-børsomsatt terminkontrakt er svært effektiv dersom 

a)  terminkontrakten er for kjøp av samme mengde av samme råvare på samme tid og samme sted som det 
sikrede forventede kjøpet, 

b)  terminkontraktens virkelige verdi ved inngåelsen er lik null, 

 og

c)  endringen i rabatt eller premie på terminkontrakten er enten holdt utenfor vurderingen av effektivitet og 
innregnet i resultatet, eller endringen i forventede kontantstrømmer for den svært sannsynlige forventede 
transaksjonen er basert på terminprisen for råvaren.
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AG109.  Enkelte ganger utligner sikringsinstrumentet bare en del av den sikrede risikoen. En sikring vil for eksempel 
ikke være fullt ut effektiv dersom sikringsinstrumentet og sikringsobjektet er angitt i ulike valutaer som ikke 
beveger seg parallelt. Dessuten vil en sikring av renterisiko ved hjelp av et derivat ikke være fullt ut effektiv 
dersom en del av endringen i derivatets virkelige verdi er henførbar til motpartens kredittrisiko.

AG110.  For å oppfylle kravene til sikringsbokføring må sikringen være knyttet til en spesifikk identifisert og øremerket 
risiko, og ikke bare til foretakets generelle virksomhetsrisiko, og må til slutt påvirke foretakets resultat. En 
sikring av risikoen for ukurans av en fysisk eiendel eller risikoen for ekspropriasjon av eiendom av en offentlig 
myndighet gir ikke rett til sikringsbokføring, ettersom effektivitet ikke kan måles fordi slik risiko ikke kan 
måles på en pålitelig måte.

AG111.  Når det gjelder renterisiko kan sikringseffektivitet vurderes ved å utarbeide en forfallsplan for finansielle 
eiendeler og finansielle forpliktelser som viser netto renteeksponering for hver periode, forutsatt at 
nettoeksponeringen er tilknyttet en særlig eiendel eller forpliktelse (eller en særlig gruppe av eiendeler eller 
forpliktelser eller en særlig del av disse) som er opphav til nettoeksponeringen, og sikringseffektiviteten blir 
så vurdert opp mot denne eiendelen eller forpliktelsen.

AG112.  Ved vurdering av effektiviteten til en sikring tar et foretak generelt i betraktning tidsverdien av penger. Den 
faste renten på et sikringsobjekt trenger ikke nøyaktig tilsvare den faste renten på en bytteavtale («swap») 
som er øremerket som en virkelig verdi-sikring. Den variable renten på en rentebærende eiendel eller 
forpliktelse trenger heller ikke være den samme som den variable renten på en bytteavtale øremerket som 
en kontantstrømssikring. Den virkelige verdien av en bytteavtale oppstår ved dens nettooppgjør. De faste og 
variable rentene på en bytteavtale kan endres uten å påvirke nettooppgjøret dersom begge blir endret med 
samme beløp.

AG113.  Dersom et foretak ikke oppfyller kriteriene for sikringseffektivitet, avslutter foretaket sikringsbokføringen 
fra den siste datoen der det ble vist at sikringseffektiviteten ble overholdt. Men dersom foretaket 
identifiserer hendelsen eller endringen i omstendigheter som var årsak til at sikringsforholdet ikke oppfylte 
effektivitetskriteriene, og viser at sikringen var effektiv før hendelsen eller endringen i omstendigheter 
skjedde, opphører foretaket med sikringsbokføring fra og med tidspunktet for hendelsen eller endringen i 
omstendigheter.

Regnskaps fø r i ng  av  v i rke l i g  ve rd i - s i k r i ng  fo r  po r t e fø l j e s i k r i ng  av  r en t e r i s i ko

AG114.  For en virkelig verdi-sikring av renterisiko tilknyttet en portefølje av finansielle eiendeler eller finansielle 
forpliktelser vil et foretak oppfylle kravene i denne standard dersom foretaket overholder de framgangsmåter 
som er fastsatt i bokstav a)-i) og i AG115–AG132 nedenfor.

a)  Som en del av foretakets risikohåndteringsprosess identifiserer foretaket en portefølje av gjenstander hvis 
renterisiko det ønsker å sikre. Porteføljen kan omfatte bare eiendeler, bare forpliktelser eller både eiendeler 
og forpliktelser. Foretaket kan identifisere to eller flere porteføljer (for eksempel kan foretaket gruppere 
dets eiendeler tilgjengelig for salg i en separat portefølje), og i så fall anvender foretaket veiledningen 
nedenfor på hver enkelt portefølje.

b)  Foretaket inndeler porteføljen i perioder for reprising basert på forventede reprisingstidspunkter, og ikke 
på kontraktsmessige. Inndelingen i perioder for reprising kan utføres på ulike måter, ved fordeling av 
kontantstrømmer i de periodene der de forventes å skje, eller fordeling av nominelle hovedstolbeløp i alle 
perioder fram til det forventes å skje en reprising.

c)  På grunnlag av denne inndelingen bestemmer foretaket hvilket beløp det vil sikre. Foretaket øremerker 
som sikringsobjekt et beløp for eiendeler eller forpliktelser (men ikke et nettobeløp) fra den identifiserte 
porteføljen som tilsvarer det beløpet som foretaket ønsker å øremerke som sikret. […].
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d)  Foretaket øremerker den renterisikoen som det sikrer. Denne risikoen kan være en andel av renterisikoen 
i hver av postene i den sikrede posisjonen, for eksempel en referanserente (så som LIBOR).

e)  Foretaket øremerker ett eller flere sikringsinstrumenter for hver periode for reprising.

f)  Ved hjelp av de øremerkinger som er gjort i bokstav c)–e) foran, vurderer foretaket, ved inngåelsen og 
i senere perioder, om sikringen kan forventes å være svært effektiv i løpet av perioden som sikringen er 
øremerket for.

g)  Foretaket måler jevnlig endringen i den virkelige verdien av sikringsobjektet (som angitt i bokstav c)) som 
er henførbar til den sikrede risikoen (som angitt i bokstav d)), […]. Forutsatt at det fastsettes at sikringen 
faktisk har vært svært effektiv når den vurderes ved hjelp av foretakets dokumenterte metode for vurdering 
av effektivitet, innregner foretaket endringen i sikringsobjektets virkelige verdi som gevinst eller tap i 
resultatet og i en av de to postene i balansen, slik det er beskrevet i nr. 89A. Endringen i virkelig verdi 
trenger ikke fordeles på individuelle eiendeler eller forpliktelser.

h)  Foretaket måler endringen i den virkelige verdien av sikringsinstrumentene (som angitt i bokstav e)) og 
innregner den som gevinst eller et tap i resultatet. Den virkelige verdien av sikringsinstrumentene blir 
innregnet som eiendel eller forpliktelse i balansen.

i)  Enhver ineffektivitet(1) skal innregnes i resultatet som differansen mellom endringen i virkelig verdi som 
det er vist til i bokstav g), og endringen som det er vist til i bokstav h).

AG115.  Denne metoden er beskrevet mer detaljert nedenfor. Metoden skal bare anvendes på en virkelig verdi-sikring 
av renterisiko tilknyttet en portefølje av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser.

AG116.  Porteføljen identifisert i AG114 bokstav a) kan inneholde eiendeler og forpliktelser. Den kan også være en 
portefølje som inneholder bare eiendeler eller bare forpliktelser. Porteføljen blir benyttet til å fastsette beløpet 
for de eiendelene eller forpliktelsene som foretaket vil sikre. Porteføljen i seg selv er imidlertid ikke øremerket 
som sikringsobjekt.

AG117.  Ved anvendelse av AG114 bokstav b) fastsetter foretaket det forventede reprisingstidspunkt av en post som 
det tidligste av tidspunktene for når posten forventes å forfalle eller reprises til markedsrente. De forventede 
reprisingstidspunktene blir estimert ved inngåelse av sikringen og gjennom hele sikringens løpetid, basert 
på historisk erfaring og annen tilgjengelig informasjon, herunder informasjon og forventninger om førtidig 
innløsning, renter og samspillet mellom disse. Foretak som ikke har noen egen foretaksspesifikk erfaring 
eller utilstrekkelig erfaring, bruker erfaring fra tilsvarende foretak for sammenlignbare grupper av finansielle 
instrumenter. Disse estimatene blir gjennomgått jevnlig og ajourført i lys av erfaring. I tilfelle av en post med 
fast rente med rett til førtidig innløsning, er det forventede reprisingstidspunktet lik tidspunktet for forventet 
førtidig innløsning, med mindre den reprises til markedsrente på et tidligere tidspunkt. For en gruppe av 
tilsvarende poster kan inndelingen i perioder basert på forventede reprisingstidspunkter ta form av en fordeling 
av en prosentandel av gruppen, og ikke av individuelle poster, til hver periode. Et foretak kan anvende andre 
metoder for slike fordelingsformål. Det kan for eksempel benytte en koeffisient for førtidig innløsning for 
fordeling av nedbetalingslån til perioder basert på forventede reprisingstidspunkter. Metoden for en slik 
fordeling skal imidlertid være i samsvar med foretakets risikohåndteringsprosedyrer og -formål.

AG118.  Som eksempel på øremerkingen i AG114 bokstav c), dersom et foretak i en bestemt periode for reprising 
estimerer at det har eiendeler med fast rente til VE 100 og forpliktelser med fast rente til VE 80, og bestemmer 
seg for å sikre hele nettoposisjonen på VE 20, øremerker foretaket eiendeler for et beløp på VE 20 (en andel av 
eiendelene)(2) som sikringsobjekt. Øremerkingen er uttrykt som et «beløp i en valuta» (for eksempel et beløp 
i dollar, euro, pund eller rand) og ikke som individuelle eiendeler. Det følger av dette at alle eiendelene (eller 
forpliktelsene) som det sikrede beløpet er trukket fra — dvs. alle de VE 100 i eiendeler i eksemplet foran — må 
være poster hvis virkelige verdi endrer seg som reaksjon på endringer i den rentesatsen som sikres […].

(1) De samme betraktningene vedrørende vesentlighet gjelder i denne sammenheng som i alle andre IFRS-er.
(2) Denne standard tillater at et foretak øremerker et hvilket som helst beløp av de tilgjengelige eiendelene eller forpliktelsene som 

oppfyller kravene til sikring, dvs. i dette eksemplet ethvert beløp for eiendeler mellom VE 0 og VE 100.
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AG119.  Foretaket skal også overholde de andre øremerkings- og dokumentasjonskravene i nr. 88 bokstav a). For en 
porteføljesikring av renterisiko spesifiserer denne øremerkingen og dokumentasjonen foretakets prinsipp for 
alle variablene som blir benyttet til å identifisere beløpet som blir sikret, samt hvordan effektivitet blir målt, 
herunder følgende:

a)  Hvilke eiendeler og forpliktelser som skal omfattes av porteføljesikringen og grunnlaget som skal benyttes 
for å fjerne dem fra porteføljen.

b)  Hvordan foretaket estimerer reprisingstidspunkter, herunder hvilke renteantakelser som ligger til grunn 
for estimater av førtidige betalinger og grunnlaget for endring av disse estimatene. Den samme metoden 
blir benyttet for både førstegangsestimater foretatt på det tidspunktet en eiendel eller en forpliktelse blir 
inkludert i den sikrede porteføljen og for alle senere revisjoner av disse estimatene. 

c)  Antall og varighet for perioder for reprising.

d)  Hvor ofte foretaket vil teste effektiviteten […]. 

e)  Metoden som benyttes av foretaket til å fastsette beløpet for de eiendelene eller forpliktelsene som blir 
øremerket som sikringsobjekt […]. 

f)  […] Om foretaket vil teste effektiviteten for hver periode for reprising enkeltvis, for alle tidsperiodene 
samlet eller ved en kombinasjon av begge.

 De prinsippene som er angitt ved øremerking og dokumentasjon av sikringsforholdet, skal være i samsvar 
med foretakets risikohåndteringsprosedyrer og -formål. Endringer i prinsipper skal ikke foretas på vilkårlig 
grunnlag. De skal begrunnes på grunnlag av endringer i markedsforhold og andre faktorer og basert på og i 
overensstemmelse med foretakets risikohåndteringsprosedyrer og -formål.

AG120.  Sikringsinstrumentet som det er vist til i AG114 bokstav e), kan være et enkelt derivat eller en portefølje av 
derivater som alle inneholder eksponering for den sikrede renterisikoen som øremerket i AG114 bokstav d) 
(for eksempel en portefølje av rentebytteavtaler («interest rate swaps») som alle inneholder eksponering for 
LIBOR). En slik portefølje av derivater kan inneholde utlignende risikoposisjoner. Den kan imidlertid ikke 
inneholde utstedte opsjoner eller netto utstedte opsjoner, fordi standarden(*) ikke tillater at slike opsjoner blir 
øremerket som sikringsinstrumenter (unntatt når en utstedt opsjon blir øremerket som utligning av en innkjøpt 
opsjon). Dersom sikringsinstrumentet sikrer det beløpet som er øremerket i AG114 bokstav c) i mer enn én 
periode for reprising, blir det tilordnet alle periodene som instrumentet sikrer. Hele sikringsinstrumentet må 
imidlertid være tilordnet disse periodene for reprising, fordi standarden(**) ikke tillater at et sikringsforhold 
blir øremerket bare for en andel av perioden da et sikringsinstrument fortsatt er utestående.

AG121.  Når foretaket måler endring i den virkelige verdien av en post med rett til førtidig innløsning i samsvar med 
AG114 bokstav g), påvirker en endring av rentene den virkelige verdien av denne posten på to måter; den 
påvirker den virkelige verdien av de kontraktsmessige kontantstrømmene og den virkelige verdien av opsjonen 
på førtidig tilbakebetaling som ligger i en post med rett til førtidig innløsning. Nr. 81 i standarden tillater 
at et foretak øremerker en andel av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som deler en felles 
risikoeksponering, som sikringsobjekt, forutsatt at effektiviteten kan måles. […].

AG122.  Standarden angir ikke hvilke teknikker som skal benyttes til å fastsette det beløpet det blir vist til i AG114 
bokstav g), nemlig endringen i sikringsobjektets virkelige verdi som er henførbar til den sikrede risikoen. 
[…]. Det er ikke hensiktsmessig å anta at endringer i sikringsobjektets virkelige verdi er lik endringer i 
sikringsinstrumentets verdi.

AG123.  Nr. 89A krever at dersom sikringsobjektet for en bestemt periode for reprising er en eiendel, skal endringen av 
dets verdi presenteres i en separat post innenfor eiendeler. I motsatt fall, dersom sikringsobjektet for en bestemt 
periode for reprising er en forpliktelse, skal endringen av dens verdi presenteres i en separat post innenfor 
forpliktelser. Dette er de to separate postene det er vist til i AG114 bokstav g). Det kreves ikke noen spesifikk 
fordeling på individuelle eiendeler (eller forpliktelser).

(*) Se nr. 77 og AG94
(**) Se nr. 75
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AG124.  AG114 bokstav i) bemerker at ineffektivitet oppstår i den utstrekning endringen i den virkelige verdien av 
sikringsobjektet som er henførbar til den sikrede risikoen, skiller seg fra endringen i den virkelige verdien av 
sikringsderivatet. En slik forskjell kan oppstå av en rekke grunner, herunder 

a)  […];

b)  poster i den sikrede porteføljen som faller i verdi eller blir fraregnet, 

c)  betalingstidspunktene for sikringsinstrumentet og sikringsobjektet er forskjellige, 

og

d)  andre årsaker […].

 Slik ineffektivitet(1) skal identifiseres og innregnes i resultatet.

AG125.  Generelt vil effektiviteten av sikringen bedres 

a)  dersom foretaket tilordner poster med forskjellige kjennetegn for førtidig betaling på en måte som tar 
hensyn til forskjeller i atferd med hensyn til førtidig betaling, 

b)  når antallet poster i porteføljen er større. Når porteføljen bare inneholder noen få poster, er en relativt høy 
grad av ineffektivitet sannsynlig dersom bare én av postene får en førtidig betaling tidligere eller senere 
enn forventet. Og motsatt, når porteføljen inneholder mange poster, kan atferden med hensyn til førtidig 
betaling forutsies på en mer nøyaktig måte,

c)  når de benyttede periodene for reprising er smalere (for eksempel énmåneds i forhold til tremåneders 
perioder for reprising). Smalere perioder for reprising reduserer virkningen av en eventuell manglende 
samstemmighet mellom reprisings- og betalingstidspunkter (innenfor perioden for reprising) for 
sikringsobjektet og for sikringsinstrumentet, 

d)  jo hyppigere sikringsinstrumentets beløp blir justert for å gjenspeile endringer i sikringsobjektet (for 
eksempel på grunn av endringer i forventninger til førtidig betaling).

AG126.  Et foretak skal teste effektiviteten periodisk. […].

AG127.  Når effektivitet skal måles, skiller foretaket revisjoner av de estimerte tidspunkter for reprising av eksisterende 
eiendeler (eller forpliktelser) fra anskaffelse av nye eiendeler (eller forpliktelser), der bare det førstnevnte 
tilfellet fører til ineffektivitet. […]. Når ineffektivitet er oppdaget som angitt foran, fastsetter foretaket et nytt 
estimat av de samlede eiendelene (eller forpliktelsene) i hver periode for reprising, herunder nye eiendeler 
(eller forpliktelser) som er anskaffet siden foretaket sist testet effektivitet, og øremerker et nytt beløp som 
sikringsobjekt og en ny prosentandel som sikret prosentandel. […].

AG128.  Poster som opprinnelig ble tilordnet en periode for reprising, kan bli fraregnet på grunn av en førtidig 
tilbakebetaling som kom tidligere enn forventet eller føres ut av balansen som følge av verdifall eller salg. Når 
dette skjer, skal beløpet for endringen i virkelig verdi som ble inkludert i den separate posten det er vist til i 
AG114 bokstav g), og som er tilknyttet den fraregnede posten, fjernes fra balansen og inkluderes i gevinsten 
eller tapet som oppstår ved fraregning av posten. Av denne grunn er det nødvendig å vite i hvilke(n) periode(r) 
for reprising som den fraregnede posten ble planlagt til, fordi dette bestemmer fra hvilke(n) periode(r) for 
prising den skal fjernes fra og dermed hvilket beløp som skal fjernes fra den separate posten det er vist til i 
AG114 bokstav g). Når en post blir fraregnet, og dersom det kan fastslås i hvilken periode den ble inkludert, 
skal den fjernes fra den relevante perioden. Hvis ikke, skal den fjernes fra den tidligste perioden dersom 
fraregningen var en følge av førtidige innbetalinger som var høyere enn forventet, eller fordeles på alle 
periodene som inneholder den fraregnede posten på et systematisk og rasjonelt grunnlag dersom posten ble 
solgt eller redusert i verdi.

AG129.  I tillegg blir ethvert beløp knyttet til en bestemt periode som ikke var fraregnet da tidsperioden utløp, innregnet 
i resultatet på det aktuelle tidspunktet (se nr. 89A). […].

AG130.  […].

(1) De samme betraktningene vedrørende vesentlighet gjelder i denne sammenheng som i alle andre IFRS-er.
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AG131.  Dersom det sikrede beløpet for en periode for reprising blir redusert uten at de tilknyttede eiendelene (eller 
forpliktelsene) blir fraregnet, skal beløpet som er inkludert i den separate posten det er vist til i AG114 
bokstav g) og er knyttet til reduksjonen, nedskrives i samsvar med nr. 92.

AG132.  Et foretak kan ønske å anvende tilnærmingsmåten i AG114–AG131 på en porteføljesikring som tidligere var 
regnskapsført som kontantstrømssikring i samsvar med IAS 39. Et slikt foretak skal tilbakekalle den tidligere 
øremerkingen av en kontantstrømssikring i samsvar med nr. 101 bokstav d), og anvende kravene i nevnte 
nummer. Det skal også øremerke sikringen på nytt som en virkelig verdi-sikring og anvende tilnærmingsmåten 
i AG114–AG131 fremadrettet på senere regnskapsperioder.
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VEDLEGG B

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1 januar 
2005 eller senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene 

anvendelse på den tidligere perioden.

Endringer i IFRS 1

B1.  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» gjøres følgende 
endringer:

 Standard

 Nytt nr. 25A, nr. 27A, nr. 36A og nr. 47A innsettes, og i nr. 13, nr. 27 og nr. 30 gjøres følgende endringer:

13.  Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak:

a)  …

e)  sammensatte finansielle instrumenter (nr. 23), 

f)  eiendeler og forpliktelser i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet (nr. 24 og 
nr. 25), 

 og

g)  øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter (nr. 25A).

Øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter

25A.  IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» tillater at et finansielt instrument ved 
førstegangsinnregning blir øremerket som finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse til virkelig verdi 
over resultatet eller som tilgjengelig for salg. Til tross for dette kravet tillates et foretak å foreta slik 
øremerking på tidspunktet for overgang til IFRS-er.

27.  Bortsett fra i de tilfeller som tillates av nr. 27A, skal en førstegangsbruker anvende fraregningskravene 
i IAS 39 fremadrettet for transaksjoner som skjer 1. januar 2004 eller senere. Med andre ord, dersom 
en førstegangsbruker har fraregnet ikke-derivative finansielle eiendeler eller ikke-derivative finansielle 
forpliktelser i henhold til sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper som følge av transaksjoner som 
skjedde før 1. januar 2004, skal førstegangsbrukeren ikke innregne disse eiendelene og forpliktelsene i 
henhold til IFRS-er (med mindre de oppfyller kravene til innregning som følge av en senere transaksjon 
eller hendelse).

27A.  Uavhengig av nr. 27 kan et foretak anvende fraregningskravene i IAS 39 med tilbakevirkende kraft fra 
et tidspunkt som foretaket selv velger, forutsatt at den informasjonen som er nødvendig for anvendelse 
av IAS 39 på finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som er fraregnet som en følge av tidligere 
transaksjoner, ble gitt på tidspunktet da disse transaksjonene opprinnelig ble regnskapsført.

30.  Dersom et foretak før tidspunktet for overgang til IFRS-er hadde øremerket en transaksjon som sikring, 
men sikringen ikke oppfyller betingelsene for sikringsbokføring i IAS 39, skal foretaket anvende nr. 91 og 
nr. 101 i IAS 39 for å avslutte sikringsbokføringen. Transaksjoner inngått før tidspunktet for overgang til 
IFRS-er skal ikke øremerkes med tilbakevirkende kraft som sikringer.

Unntak fra kravet om å omarbeide sammenligningsinformasjon for IAS 39

36A.  Et foretak som anvender IFRS-er første gang før 1. januar 2006, skal i sitt første IFRS-finansregnskap 
presentere sammenligningsinformasjon for minst ett år, men denne sammenligningsinformasjonen 
trenger ikke å være i overensstemmelse med IAS 32 og IAS 39. Et foretak som velger å presentere 
sammenligningsinformasjon som ikke er i overensstemmelse med IAS 32 og IAS 39 i sitt første overgangsår, 
skal 

a)  anvende sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper på finansielle instrumenter som omfattes av 
IAS 32 og IAS 39 i sammenligningsinformasjonen, 
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b)  opplyse om dette, sammen med grunnlaget som er brukt til å utarbeide slik informasjon, 

 og

c)  opplyse om arten av de viktigste justeringene som ville ha ført til at informasjonen var i 
overensstemmelse med IAS 32 og IAS 39. Foretaket trenger ikke kvantifisere disse justeringene. 
Foretaket skal imidlertid behandle eventuelle justeringer mellom balansen på sammenligningsperiodens 
rapporteringstidspunkt (dvs. balansen som omfatter sammenligningsinformasjon i henhold til tidligere 
nasjonale regnskapsprinsipper) og balansen ved begynnelsen av den første IFRS-rapporteringsperioden 
(dvs. den første perioden som inneholder informasjon som er i overensstemmelse med IAS 32 og 
IAS 39) som om de var en følge av en endring i regnskapsprinsipper, og gi de opplysningene som 
kreves av IAS 8 nr. 28 bokstav a)–f). Nr. 28 bokstav f) får bare anvendelse på beløp som presenteres i 
balansen på sammenligningsperiodens rapporteringstidspunkt.

 For foretak som velger å presentere sammenligningsinformasjon som ikke er i overensstemmelse med 
IAS 32 og IAS 39, betyr henvisninger til «tidspunktet for overgang til IFRS-er» begynnelsen av den første 
IFRS-rapporteringsperioden, men bare når det gjelder de nevnte standardene.

Øremerking av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser

43A.  Det er tillatt for et foretak å øremerke en tidligere innregnet finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse 
som finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, eller som tilgjengelig for 
salg i samsvar med nr. 25A. Foretaket skal opplyse om den virkelige verdien av alle finansielle eiendeler 
eller finansielle forpliktelser som er øremerket i hver kategori, samt øremerking og balanseført verdi i det 
forrige finansregnskapet.

Vedlegg A

Følgende definisjon legges til:

første IFRS-rapporteringsperiode Den rapporteringsperiode som slutter på rapporteringstidspunktet for 

foretakets første IFRS-finansregnskap.

Endringer i IAS 12

B2.  I IAS 12: «Inntektsskatt» gjøres følgende endringer:

I nr. 20 skal første punktum lyde:

20.  IFRS-er tillater eller krever at visse eiendeler regnskapsføres til virkelig verdi eller at de verdireguleres (se 
for eksempel IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr», IAS 38: «Immaterielle eiendeler», IAS 39: «Finansielle 
instrumenter — innregning og måling» og IAS 40: «Investeringseiendom»).

Endringer i IAS 18

B3.  I IAS 18: «Driftsinntekter» gjøres følgende endringer:

Nr. 30 skal lyde:

30.  Driftsinntekter skal innregnes på følgende grunnlag:

a)  rente skal innregnes ved hjelp av en effektiv rente-metode, som fastsatt i ias 39 nr. 9 og aG5–
aG8, 

b)  royalties skal innregnes etter hvert som de påløper i samsvar med innholdet i den aktuelle avtalen, 

og

c)  utbytte skal innregnes når aksjonærenes rett til å motta betaling er etablert.

Nr. 31 oppheves.
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Endringer i IAS 19

B4.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder.]

Endringer i IAS 30

B5.  I IAS 30: «Opplysninger i finansregnskapet til banker og tilsvarende finansinstitusjoner» gjøres følgende 
endringer:

I nr. 8 gjøres følgende endringer:

8.  Banker benytter ulike metoder for innregning og måling av poster i sine finansregnskap. Selv om det er 
ønskelig med en harmonisering av disse metodene, ligger dette utenfor virkeområdet til denne standard. For 
å være i overensstemmelse med IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» og dermed gjøre brukere i stand 
til å forstå grunnlaget for utarbeidelsen av en banks finansregnskap, kan det være behov for å opplyse om 
regnskapsprinsipper som omhandler følgende poster:

….

d)  grunnlaget for fastsettelse av verditap på lån og forskudd, og for å føre ut av balansen lån og forskudd 
som ikke blir betalt (se nr. 43–49), 

 og

….

Nr. 10 skal lyde:

10.  i tillegg til kravene i andre standarder skal opplysningene i resultatregnskapet eller i notene til 
finansregnskapet omfatte, men ikke være begrenset til, følgende inntekts- og kostnadsposter:

renter og tilsvarende inntekt,

rentekostnader og tilsvarende kostnader,

utbytteinntekt,

inntekter av avgifter og provisjoner,

kostnader av avgifter og provisjoner,

gevinster, med fradrag for tap, som oppstår av handel med verdipapirer,

gevinster, med fradrag for tap, som oppstår av investeringsverdipapirer,

gevinster, med fradrag for tap, som oppstår av handel med utenlandsk valuta,

andre inntekter fra driften, 

verditap på lån og forskudd, 

generelle administrative kostnader, 

og

andre driftskostnader.
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Nr. 13 skal lyde:

13.  inntekts- og kostnadsposter skal ikke motregnes, bortsett fra slike som gjelder sikring og eiendeler og 
forpliktelser som er motregnet i samsvar med ias 32.

Nr. 14 skal lyde:

14.  Motregning i andre tilfeller enn de som gjelder sikring og eiendeler og forpliktelser som er motregnet 
slik det er beskrevet i IAS 32, hindrer brukernes vurdering av inntjeningen på de separate formene for 
virksomhet i en bank, og den avkastning banken får av visse eiendelsklasser.

Nr. 23 oppheves.

Nr. 24 og nr. 25 skal lyde:

24.  en bank skal opplyse om den virkelige verdien av hver enkelt klasse av sine finansielle eiendeler og 
forpliktelser, slik det kreves av ias 32: «finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon».

25.  IAS 39 åpner for fire klassifiseringer av finansielle eiendeler; utlån og fordringer, investeringer som holdes 
til forfall, finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet og finansielle eiendeler tilgjengelige for salg. 
En bank skal som et minstekrav opplyse om de virkelige verdiene av sine finansielle eiendeler for disse fire 
klassifiseringene.

I nr. 26 bokstav b) oppheves iv) og v).

I nr. 28 utgår siste punktum.

Nr. 43 og nr. 44 skal lyde:

43.  en bank skal opplyse om følgende:

a)  regnskapsprinsippene som beskriver grunnlaget for kostnadsføring av tap og nedskrivning av 
tapsutsatte lån og forskudd.

b)  Detaljer om bevegelsene på alle avsetningskonti for verditap på lån og forskudd i løpet av perioden. 
Banken skal opplyse separat om beløpet som innregnes som kostnad i løpet av perioden for verditap 
på tapsutsatte lån og forskudd, beløpet som blir belastet i løpet av perioden som nedskrivning av 
lån og forskudd, og beløpet som er kreditert i løpet av perioden for lån og forskudd som tidligere er 
nedskrevet, men som er gjenvunnet.

c)  Det samlede beløpet for alle avsetningskonti for verditap på lån og forskudd på balansedagen.

44.  alle beløp som avsettes som tap på lån og forskudd i tillegg til verditap innregnet i henhold til ias 39 på 
lån og forskudd, skal regnskapsføres som disponering av opptjent egenkapital. alle krediteringer som er 
resultatet av reduksjonen av slike beløp, fører til en økning i opptjent egenkapital og blir ikke inkludert 
i fastsettelsen av periodens resultat.

Nr. 45 oppheves.

Nr. 46 skal lyde:

46.  Lokale omstendigheter eller lokal lovgivning kan kreve eller tillate at en bank avsetter beløp for verditap 
på lån og forskudd i tillegg til de tapene som er innregnet i henhold til IAS 39. Alle slike beløp som 
avsettes, representerer disponering av opptjent egenkapital og ikke kostnader ved fastsettelsen av resultatet. 
Tilsvarende fører alle krediteringer som er resultatet av reduksjonen av slike beløp, til en økning i opptjent 
egenkapital, og blir ikke inkludert i fastsettelsen av resultatet.
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Nr. 47 skal lyde:

47.  Brukere av en banks finansregnskap har behov for å kjenne til den virkningen som verditap på lån og 
forskudd har hatt på bankens finansielle stilling og inntjening; dette er til hjelp når de skal bedømme hvor 
effektivt banken har anvendt sine ressurser. Derfor skal en bank opplyse om det samlede beløpet på alle 
avsetningskonter for verditap på lån og forskudd på balansedagen, samt bevegelsene på avsetningskontoene 
i løpet av perioden. Bevegelsene på avsetningskontoen, herunder de beløpene som tidligere er nedskrevet, 
men som er gjenvunnet i løpet av rapporteringsperioden, skal vises separat.

Nr. 48 oppheves.

Nr. 49 skal lyde:

49.  Når lån og forskudd ikke kan gjenvinnes, blir de nedskrevet og ført mot en avsetningskonto for verditap. 
I noen tilfeller nedskrives de ikke før samtlige nødvendige rettslige framgangsmåter er fullført og beløpet 
for verditapet er endelig fastsatt. I andre tilfeller nedskrives de tidligere, for eksempel når låntakeren ikke 
har betalt renter eller tilbakebetalt noe av hovedstolen som forfalt til betaling i løpet av en nærmere angitt 
periode. Ettersom tidspunktet varierer for å nedskrive tapsutsatte lån og forskudd, kan bruttobeløpet for lån 
og forskudd og for avsetningskontoen for verditap variere betydelig under tilsvarende omstendigheter. Som 
et resultat av dette skal en bank opplyse om sine prinsipper for å nedskrive tapsutsatte lån og forskudd.

I nr. 58 skal bokstav c) lyde:

c)  beløpet for kostnaden innregnet i løpet av perioden for verditap på lån og forskudd og beløpet for alle 
avsetningskonti på balansedagen, 

 og

…

Endringer i IAS 32

B6.  I IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon» gjøres følgende endringer.

Nr. 96 skal lyde (ny tekst er understreket).

96.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 
2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. et foretak skal ikke anvende denne standard 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner før 1. januar 2005, med mindre foretaket også 
anvender ias 39 (revidert 2003), herunder endringene utgitt i mars 2004. Dersom et foretak anvender 
denne standard på en periode som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om 
dette.

Endringer i IAS 36

B7.  I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» gjøres følgende endringer:

Standard

I nr. 1 gjøres følgende endringer:

1.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av tap ved verdifall for alle eiendeler, unntatt

 …

e)  finansielle eiendeler som omfattes av ias 39: «finansielle instrumenter — innregning og måling»,

 …
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Endringer i IAS 37

B8.  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» gjøres følgende endringer:

Nr. 1 og nr. 2 skal lyde:

1.  Denne standard skal anvendes av alle foretak ved regnskapsføring av avsetninger, betingede forpliktelser 
og betingede eiendeler, unntatt slike som

a)  er resultatet av gjensidig uoppfylte kontrakter, unntatt der kontrakten er tapsbringende,

b)  oppstår i forsikringsselskaper av kontrakter med forsikringstakere, 

 og

c)  omfattes av en annen standard.

2.  Denne standard kommer ikke til anvendelse på finansielle instrumenter (herunder garantier) som omfattes av 
IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling», Når det gjelder finansielle garantier som ikke 
omfattes av IAS 39, kommer denne standard til anvendelse slik det er angitt i IAS 39 nr. 2 bokstav f).

Endringer i SIC-27

B9.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder.]
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003(2) ble det 

vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 1. september 2002.

2)  31. mars 2004 kunngjorde IASB (International Accounting 

Standards Board) bl. a. de tre nye internasjonale 

standardene for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3-5 samt 

to reviderte standarder, IAS 36 og IAS 38, som inneholder 

endringer som følger av at de tre førstnevnte ble vedtatt. 

Ved de nye standardene fullføres den «stabile plattform», 

dvs. det sett av standarder som børsnoterte selskaper i 

Fellesskapet skal anvende i sitt konsernregnskap fra og 

med 1. januar 2005. Det overordnede målet er å forbedre 

de internasjonale regnskapsstandardenes kvalitet, samt å 

øke overensstemmelsen mellom regnskapsstandarder på 

verdensplan.

3)  Samråd med teknisk sakkyndige på området bekrefter 

at de nye IFRS-ene og de reviderte IAS-ene oppfyller 

de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 

i forordning (EF) nr. 1606/2002, særlig kravet om at de 

skal være i den europeiske offentlighetens interesse.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 261 av 13.10.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 

(EF) nr. 2086/2004 (EUT L 363 av 9.12.2004, s. 1).

4)  Vedtakelsen av IAS 36 innebærer følgelig at IAS 16, 
som ble vedtatt ved forordning (EF) nr. 1725/2003, må 
endres for å sikre overensstemmelse mellom de aktuelle 
regnskapsstandardene.

5)  Som en følge av vedtakelsen av IFRS 3, 4 og 5 må andre 
internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger endres 
for å sikre overensstemmelse mellom internasjonale 
regnskapsstandarder. Disse endringene får innvirkning på 
internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 
nr. 1, på internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 10, 
12, 14, 16-19, 27, 28, 31-34 og 36-41 og på tolkning 
nr. 32 fra Den faste tolkningskomité (SIC). Vedtakelsen 
av IFRS 3 gjør dessuten internasjonal regnskapsstandard 
(IAS) 22 og Den faste tolkningskomités (SICs) tolkning 
nr. 9, 22 og 28 overflødige, og de bør derfor erstattes. 
I tillegg bør vedtakelsen av IFRS 5 medføre at IAS 35 
erstattes.

6)  Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor endres.

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1725/2003 gjøres følgende 
endringer:

1.  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 22 og tolkning 
nr. 9, 22 og 28 fra Den faste tolkningskomité (SIC) erstattes 
med internasjonal standard for finansiell rapportering 
(IFRS) 3: «Virksomhetssammenslutninger» som fastsatt i 
vedlegget til denne forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2236/2004

av 29. desember 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 
med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 3-5, 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 10, 12, 14, 16-19, 22, 27, 28 og 31-41 samt tolkning 

nr. 9, 22, 28 og 32 fra Den faste tolkningskomité (SIC)(*)

2008/EØS/22/69

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 392 av 31.12.2004, s. 1 er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 38.
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2. IFRS 4: «Forsikringskontrakter» som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning, innsettes.

3. IAS 35 erstattes med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for 
salg og avviklet virksomhet» som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

4. IAS 36 og IAS 38 erstattes med IAS 36 og IAS 38 som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

5. Som en følge av vedtakelsen av IFRS 3 må IFRS 1, 
IAS nr. 12, 14, 16, 19, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37 og 39 
samt SIC-32 endres for å sikre overensstemmelse mellom 
internasjonale regnskapsstandarder.

6. Som en følge av vedtakelsen av IFRS 4 må IFRS 1  
samt IAS nr. 18, 19, 32, 37, 39 og 40 endres for å sikre 

overensstemmelse mellom internasjonale regnskapsstan-

darder.

7. Som en følge av vedtakelsen av IFRS 5 må IFRS 1 og 

IFRS 3 samt IAS nr. 1, 10, 16, 17, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 

40 og 41 endres for å sikre overensstemmelse mellom 

internasjonale regnskapsstandarder.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse senest 1. januar 2005.

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

Utferdiget i Brussel, 29. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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IFRS 3

VEDLEGG

InternasjonalE standardER for finansiell rapportering

Nr. Tittel

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger

IFRS 4 Forsikringskontrakter

IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet

IAS 36 Verdifall på eiendeler

IAS 38 Immaterielle eiendeler

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
informasjon kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.uk.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 3

Virksomhetssammenslutninger

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-13

Identifikasjon av en virksomhetssammenslutning 4-9

Virksomhetssammenslutninger som omfatter foretak under samme kontroll 10-13

Regnskapsmetode 14-15

Anvendelse av oppkjøpsmetoden 16-65

Identifikasjon av det overtakende foretaket 17-23

En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost 24-35

Justering av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost betinget av framtidige hendelser 32-35

Fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost på overtatte eiendeler, forpliktelser 
og betingede forpliktelser

36-60

Det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler og forpliktelser 41-44

Det overtatte foretakets immaterielle eiendeler 45-46

Det overtatte foretakets betingede forpliktelser 47-50

Goodwill 51-55

Overskytende av det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte foretakets 
identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i forhold til anskaffelseskost

56-57

Virksomhetssammenslutninger som gjennomføres trinnvis 58-60

Foreløpig fastsettelse av førstegangsinnregning 61-65

Justering etter at førstegangsinnregning er gjennomført 63-64

Innregning av eiendeler ved utsatt skatt etter at førstegangsinnregning er gjennomført 65

Opplysninger 66-77

Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse 78-85

Tidligere innregnet goodwill 79-80

Tidligere innregnet negativ goodwill 81

Tidligere innregnede immaterielle eiendeler 82

Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden 83-84

Begrenset tilbakevirkende anvendelse 85

Tilbaketrekning av andre uttalelser 86-87
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FORMÅL

1.  Formålet med denne IFRS er å fastsette et foretaks finansielle rapportering når foretaket gjennomfører en 
virksomhetssammenslutning. Standarden angir særlig at alle virksomhetssammenslutninger skal regnskapsføres 
ved anvendelse av oppkjøpsmetoden. Det overtakende foretaket skal derfor innregne det overtatte foretakets 
identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet og 
dessuten innregne goodwill, som senere skal testes for verdifall og ikke avskrives.

VIRKEOMRÅDE

2.  Unntatt i tilfellene beskrevet i nr. 3 skal foretak anvende denne IFRS ved regnskapsføring av 
virksomhetssammenslutninger.

3.  Denne IFRS får ikke anvendelse på

a)  virksomhetssammenslutninger der separate foretak eller virksomheter slås sammen til en felleskontrollert 
virksomhet.

b)  virksomhetssammenslutninger som omfatter foretak eller virksomheter under samme kontroll.

c)  virksomhetssammenslutninger som omfatter to eller flere gjensidige foretak.

d)  virksomhetssammenslutninger der separate foretak eller virksomheter slås sammen til et regnskapspliktig 
foretak utelukkende på grunnlag av en kontrakt, uten anskaffelse av en eierinteresse (for eksempel 
sammenslutninger der separate foretak slås sammen utelukkende på grunnlag av en kontrakt for å danne et 
dobbeltnotert selskap).

Identifikasjon av en virksomhetssammenslutning

4.  En virksomhetssammenslutning er sammenslåing av separate foretak eller virksomheter til ett regnskapspliktig 
foretak. Resultatet av nesten alle virksomhetssammenslutninger er at ett foretak, det overtakende foretaket, 
oppnår kontroll over én eller flere andre virksomheter, det overtatte foretaket. Dersom et foretak oppnår 
kontroll over ett eller flere foretak som ikke er virksomheter, utgjør sammenslåing av disse foretakene ikke en 
virksomhetssammenslutning. Når et foretak overtar en gruppe eiendeler eller nettoeiendeler som ikke utgjør en 
virksomhet, skal det fordele gruppens anskaffelseskost på de enkelte identifiserbare eiendelene og forpliktelsene 
i gruppen basert på deres relative virkelige verdier på overtakelsestidspunktet.

5.  En virksomhetssammenslutning kan være strukturert på en rekke ulike måter av juridiske, skattemessige eller 
andre grunner. Den kan innebære et foretaks kjøp av et annet foretaks egenkapital, kjøp av alle nettoeiendelene 
i et annet foretak, overtakelse av et annet foretaks forpliktelser eller kjøp av noen av nettoeiendelene i et 
annet foretak som til sammen utgjør én eller flere virksomheter. Den kan gjennomføres ved utstedelse av 
egenkapitalinstrumenter eller ved overføring av kontanter, kontantekvivalenter eller andre eiendeler, eller ved en 
kombinasjon av disse. Transaksjonen kan være mellom aksjeeierne i de sammensluttende foretakene eller mellom 
ett foretak og aksjeeierne i et annet foretak. Den kan innebære opprettelse av et nytt foretak som skal kontrollere 
de sammensluttende foretakene eller nettoeiendelene som overføres, eller omstrukturering av ett eller flere av de 
sammensluttende foretakene.

6.  En virksomhetssammenslutning kan føre til mor-/datterforetaksforhold der det overtakende foretaket blir 
morforetaket og det overtatte foretaket blir et datterforetak i forhold til det overtakende foretaket. Under 
slike forhold kommer denne IFRS til anvendelse for det overtakende foretaket i dettes konsernregnskap. Det 
overtakende foretaket fører sin andel av det overtatte foretaket som en investering i et datterforetak i sitt 
eventuelle separate finansregnskap (se IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap»).
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7.  En virksomhetssammenslutning kan innebære kjøp av nettoeiendeler, herunder eventuell goodwill, i et annet 
foretak istedenfor kjøp av egenkapitalen i det andre foretaket. En slik virksomhetssammenslutning fører ikke til 
noe mor-/datterforetaksforhold.

8.  Definisjonen av en virksomhetssammenslutning, og dermed også virkeområdet til denne IFRS, omfatter 
virksomhetssammenslutninger der ett foretak oppnår kontroll over et annet foretak, men der tidspunktet for 
oppnåelse av kontroll (dvs. overtakelsestidspunktet) ikke faller sammen med tidspunktet eller tidspunktene for 
anskaffelse av en eierinteresse (dvs. byttetidspunktet eller -punktene). Denne situasjonen kan for eksempel oppstå 
når et foretak som det er investert i, inngår ordninger for tilbakekjøp av aksjer med noen av sine investorer, og 
kontrollen over foretaket det er investert i, dermed endres.

9.  Denne IFRS fastsetter ikke deltakeres regnskapsføring av andeler i felleskontrollerte virksomheter (se IAS 31: 
«Andeler i felleskontrollert virksomhet»).

Virksomhetssammenslutninger som omfatter foretak under samme kontroll

10.  En virksomhetssammenslutning som omfatter foretak eller virksomheter under samme kontroll, er en 
virksomhetssammenslutning der alle de sammensluttende foretakene eller virksomhetene kontrolleres av 
samme øverste part eller parter både før og etter virksomhetssammenslutningen, og der denne kontrollen ikke er 
midlertidig.

11.  En gruppe personer skal anses for å ha kontroll over et foretak når de som følge av kontraktsmessige avtaler 
samlet har makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene for foretaket i den hensikt å oppnå fordeler 
av dets aktiviteter. En virksomhetssammenslutning faller derfor utenfor denne standards virkeområde når den 
samme gruppen personer som følge av kontraktsmessige avtaler samlet har overordnet makt til å styre de 
finansielle og driftsmessige prinsippene for hvert enkelt av de sammensluttede foretakene i den hensikt å oppnå 
fordeler av deres aktiviteter, og denne overordnede makten ikke er midlertidig.

12.  Et foretak kan kontrolleres av en person eller av en gruppe personer som opptrer samlet etter en kontraktsmessig 
avtale, og denne personen eller gruppen av personer er ikke nødvendigvis underlagt kravene om finansiell 
rapportering i IFRS-er. Det er derfor ikke nødvendig at sammensluttende foretak inngår som en del av samme 
konsernregnskap for at en virksomhetssammenslutning skal anses for å omfatte foretak under samme kontroll.

13.  Omfanget av minoritetsinteresser i hvert av de sammensluttende foretakene før og etter virksomhetssammenslutningen 
er ikke relevant for å bestemme om sammenslutningen omfatter foretak under samme kontroll. Tilsvarende er det 
faktum at ett av de sammensluttende foretakene er et datterforetak som er utelatt fra konsernregnskapet i samsvar 
med IAS 27, ikke relevant for å bestemme om en sammenslutning omfatter foretak under samme kontroll.

REGNSKAPSMETODE

14.  Alle virksomhetssammenslutninger skal regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden.

15.  Oppkjøpsmetoden ser en virksomhetssammenslutning fra synsvinkelen til det sammensluttende foretaket som 
identifiseres som det overtakende foretaket. Det overtakende foretaket kjøper nettoeiendeler og innregner de 
overtatte eiendelene, forpliktelsene og betingede forpliktelsene, herunder eiendeler og forpliktelser som tidligere 
ikke er innregnet av det overtatte foretaket. Målingen av det overtakende foretakets eiendeler og forpliktelser 
påvirkes ikke av transaksjonen, og eventuelle ytterligere eiendeler eller forpliktelser i det overtakende foretaket 
som innregnes som følge av transaksjonen, påvirkes heller ikke, da de ikke er gjenstand for transaksjonen.

ANVENDELSE AV OPPKJØPSMETODEN

16.  Anvendelse av oppkjøpsmetoden omfatter følgende trinn:

a)  identifikasjon av et overtakende foretak,
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b)  måling av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost,

 og

c)  fordeling på overtakelsestidspunktet av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost på overtatte 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser.

Identifikasjon av det overtakende foretaket

17.  Det skal identifiseres et overtakende foretak for alle virksomhetssammenslutninger. Det overtakende 
foretaket er det sammensluttende foretaket som oppnår kontroll over de andre sammensluttende 
foretakene eller virksomhetene.

18.  Ettersom oppkjøpsmetoden ser en virksomhetssammenslutning fra det overtakende foretakets synsvinkel, 
forutsetter den at én av partene i transaksjonen kan identifiseres som det overtakende foretaket.

19.  Kontroll er makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene for et foretak eller en virksomhet i den 
hensikt å oppnå fordeler av foretakets eller virksomhetens aktiviteter. Et sammensluttende foretak skal anses for 
å ha oppnådd kontroll over et annet sammensluttende foretak når det overtar mer enn halvparten av det andre 
foretakets stemmeretter, med mindre det kan påvises at et slikt eierskap ikke utgjør kontroll. Selv om ett av de 
sammensluttende foretakene ikke overtar mer enn halvparten av stemmerettene til et annet sammensluttende 
foretak, kan det likevel ha oppnådd kontroll over det andre foretaket dersom det som følge av sammenslutningen 
oppnår

a)  makt over mer enn halvparten av stemmerettene i det andre foretaket gjennom en avtale med andre 
investorer,

   eller

b)  makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene til det andre foretaket i henhold til vedtekter eller 
en avtale,

 eller

c)  makt til å oppnevne eller fjerne flertallet av medlemmene i styret eller i et tilsvarende styringsorgan i det 
andre foretaket,

   eller

d)  makt til å avgi et flertall av stemmene på møter i styret eller i et tilsvarende styringsorgan i det andre 
foretaket.

20.  Selv om det enkelte ganger kan være vanskelig å identifisere et overtakende foretak, finnes det vanligvis 
indikasjoner på at det finnes et overtakende foretak, for eksempel:

a)  dersom den virkelige verdien av ett av de sammensluttende foretakene er vesentlig høyere enn den virkelige 
verdien av det andre sammensluttende foretaket, er det sannsynlig at foretaket med den høyeste virkelige 
verdien er det overtakende foretaket,

b)  dersom virksomhetssammenslutningen gjennomføres ved et bytte av ordinære egenkapitalinstrumenter med 
stemmerett mot kontanter eller andre eiendeler, er det sannsynlig at foretaket som avgir kontanter eller andre 
eiendeler, er det overtakende foretaket,

 og

c)  dersom virksomhetssammenslutningen fører til at ledelsen i ett av de sammensluttende foretakene er i stand 
til å dominere valget av ledelsessammensetning i den sammenslåtte enheten, er det sannsynlig at foretaket 
med den dominerende ledelsen er det overtakende foretaket.
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21.  I en virksomhetssammenslutning som gjennomføres ved et bytte av egenkapitalinteresser, er foretaket som 
utsteder egenkapitalinteressene, normalt det overtakende foretaket. Alle relevante fakta og omstendigheter 
skal imidlertid tas i betraktning ved vurdering av hvilket av de sammensluttende foretakene som har makt til 
å styre det andre foretakets (eller de andre foretakenes) finansielle og driftsmessige prinsipper med henblikk 
på å oppnå fordeler fra dets (eller deres) aktiviteter. Ved enkelte virksomhetssammenslutninger, vanligvis 
omtalt som omvendte overtakelser, er det overtakende foretaket det foretaket hvis egenkapitalinteresser har 
blitt overtatt, mens det utstedende foretaket er det overtatte foretaket. Dette kan for eksempel være tilfellet når 
et privat foretak lar seg «overta» av et mindre børsnotert foretak for på den måten å oppnå børsnotering. Selv 
om det utstedende børsnoterte foretaket juridisk anses for å være morforetaket, og det private foretaket anses 
for å være datterforetaket, er det juridiske datterforetaket det overtakende foretaket dersom det har makt til å 
styre det juridiske morforetakets finansielle og driftsmessige prinsipper for å oppnå fordeler av dets aktiviteter. 
Det overtakende foretaket er vanligvis det største foretaket. Fakta og omstendigheter i forbindelse med en 
sammenslutning tilsier imidlertid noen ganger at et mindre foretak overtar et større foretak. Veiledning om 
regnskapsføring av omvendte overtakelser er gitt i vedlegg B nr. B1-B15.

22.  Når et nytt foretak dannes for å utstede egenkapitalinstrumenter med henblikk på å gjennomføre en 
virksomhetssammenslutning, skal ett av de sammensluttende foretakene som eksisterte før sammenslutningen, 
identifiseres som det overtakende foretaket på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene.

23.  Tilsvarende gjelder det at når en virksomhetssammenslutning omfatter flere enn to sammensluttende foretak, skal 
ett av de sammensluttende foretakene som eksisterte før sammenslutningen, identifiseres som det overtakende 
foretaket på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene. Fastsettelsen av hvilket som er det overtakende foretaket 
i slike tilfeller, skal blant annet omfatte en vurdering av hvilket av de sammensluttende foretakene som tok 
initiativet til sammenslutningen, og hvorvidt eiendelene eller inntektene til ett av de sammensluttende foretakene 
er vesentlig større enn de andres.

En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost

24.  Det overtakende foretaket skal måle en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost som summen av

a)  de virkelige verdiene på byttetidspunktet av eiendeler som avgis, forpliktelser som påløper eller 
overtas og egenkapitalinstrumenter som utstedes av det overtakende foretaket, i bytte mot kontroll 
over det overtatte foretaket,

og

b)  eventuelle utgifter som er direkte henførbare til virksomhetssammenslutningen.

25.  Overtakelsestidspunktet er det tidspunktet da det overtakende foretaket faktisk oppnår kontroll over det 
overtatte foretaket. Når kontroll oppnås ved en enkelt byttetransaksjon, sammenfaller byttetidspunktet med 
overtakelsestidspunktet. En virksomhetssammenslutning kan imidlertid innebære flere enn én byttetransaksjon, 
for eksempel når transaksjonen gjennomføres litt etter litt ved trinnvise aksjekjøp. Når dette er tilfellet,

a)  er sammenslutningens anskaffelseskost summen av de enkelte transaksjonene,

 og

b)  byttetidspunktet er tidspunktet for hver byttetransaksjon (dvs. tidspunktet da hver enkelt investering 
innregnes i det overtakende foretakets finansregnskap), mens overtakelsestidspunktet er tidspunktet da det 
overtakende foretaket oppnår kontroll over det overtatte foretaket.

26.  I henhold til nr. 24 skal eiendeler som avgis og forpliktelser som påløper eller overtas av det overtakende 
foretaket i bytte mot kontroll over det overtakende foretaket, måles til virkelig verdi på byttetidspunktet. 
Når oppgjør for hele eller en del av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost utsettes, skal derfor 
den utsatte komponentens virkelige verdi beregnes ved å diskontere de utestående beløpene til deres nåverdi 
på byttetidspunktet, idet det tas hensyn til eventuelle overbetalinger eller rabatter som med sannsynlighet 
aktualiseres ved oppgjøret.
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27.  Den kunngjorte prisen på byttetidspunktet for et notert egenkapitalinstrument gir den beste dokumentasjonen 
på instrumentets virkelige verdi og skal derfor benyttes, bortsett fra i sjeldne tilfeller. Annen dokumentasjon 
og andre verdsettingsmetoder skal bare tas i betraktning i de sjeldne tilfeller der det overtakende foretaket kan 
påvise at den kunngjorte prisen på byttetidspunktet er en upålitelig indikator på virkelig verdi, og at annen 
dokumentasjon og andre verdsettingsmetoder gir en mer pålitelig måling av egenkapitalinstrumentets virkelige 
verdi. Den kunngjorte prisen på byttetidspunktet er bare en upålitelig indikator når den er påvirket av markedets 
begrensede størrelse. Dersom den kunngjorte prisen på byttetidspunktet er en upålitelig indikator, eller dersom 
det ikke finnes noen kunngjort pris for egenkapitalinstrumenter utstedt av det overtakende foretaket, kan den 
virkelige verdien av disse instrumentene for eksempel estimeres med henvisning til deres forholdsmessige andel 
av den virkelige verdien av det overtakende foretaket, eller med henvisning til den forholdsmessige andelen 
av den virkelige verdien av det overtatte foretaket, avhengig av hvilken av disse som framgår mest tydelig. 
Den virkelige verdien på byttetidspunktet av monetære eiendeler som er gitt til innehavere av egenkapital i 
det overtatte foretaket som et alternativ til egenkapitalinstrumenter, kan også utgjøre dokumentasjon på den 
samlede virkelige verdien som det overtakende foretaket har gitt i bytte mot kontroll over det overtatte foretaket. 
Uansett skal alle sidene ved sammenslutningen, herunder betydelige faktorer som påvirker forhandlingene, tas i 
betraktning. Ytterligere veiledning om fastsettelse av virkelig verdi av egenkapitalinstrumenter er gitt i IAS 39: 
«Finansielle instrumenter — innregning og måling».

28.  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost omfatter forpliktelser som det overtakende foretaket har 
pådratt seg eller overtatt i bytte mot kontroll over det overtatte foretaket. Framtidige tap eller andre utgifter 
som forventes påløpt som resultat av overtakelsen, er ikke forpliktelser som det overtakende foretaket har 
pådratt seg eller overtatt i bytte mot kontroll over det overtatte foretaket, og regnes derfor ikke som en del av 
sammenslutningens anskaffelseskost.

29.  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost omfatter eventuelle utgifter som er direkte henførbare 
til sammenslutningen, for eksempel honorarer til regnskapsførere, juridiske rådgivere, takstmenn og andre 
konsulenter for å gjennomføre sammenslutningen. Generelle administrative utgifter, herunder utgiftene ved 
å opprettholde en avdeling for overtakelser, og andre utgifter som ikke direkte kan henføres til den aktuelle 
sammenslutningen som regnskapsføres, skal ikke inkluderes i sammenslutningens anskaffelseskost, men 
innregnes som kostnad etter hvert som de påløper.

30.  Utgiftene ved å organisere og utstede finansielle forpliktelser er en integrert del av forpliktelsesutstedelsen, 
selv når forpliktelsene utstedes for å gjennomføre en virksomhetssammenslutning, og er ikke utgifter 
som er direkte henførbare til sammenslutningen. Foretakene skal derfor ikke inkludere slike utgifter i 
en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost. I samsvar med IAS 39 skal slike utgifter inkluderes i 
førstegangsmålingen av forpliktelsen.

31.  På samme måte er utgiftene ved å utstede egenkapitalinstrumenter en integrert del av utstedelsen av 
egenkapitalinstrumenter, selv når egenkapitalinstrumentene utstedes for å gjennomføre en 
virksomhetssammenslutning, og er ikke utgifter som er direkte henførbare til sammenslutningen. Foretakene skal 
derfor ikke inkludere slike utgifter i en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost. I samsvar med IAS 32: 
«Finansielle instrumenter – opplysninger og presentasjon» reduserer slike utgifter provenyet fra utstedelsen av 
egenkapitalinstrumenter.

J u s t e r i n g  a v  e n  v i r k s o m h e t s s a m m e n s l u t n i n g s  a n s k a f f e l s e s k o s t  b e t i n g e t  a v  f r a m t i d i g e 
hende l s e r

32.  Når en avtale om en virksomhetssammenslutning tillater en justering av sammenslutningens 
anskaffelseskost betinget av framtidige hendelser, skal det overtakende foretaket inkludere denne 
justeringen i sammenslutningens anskaffelseskost på overtakelsestidspunktet dersom justeringen er 
sannsynlig og kan måles på en pålitelig måte.

33.  En avtale om en virksomhetssammenslutning kan tillate justeringer av sammenslutningens anskaffelseskost som 
er betinget av én eller flere framtidige hendelser. Justeringen kan for eksempel være betinget av at et nærmere 
angitt nivå av overskudd opprettholdes eller oppnås i framtidige perioder, eller av at markedsprisen for de 
utstedte instrumentene opprettholdes. Det er vanligvis mulig å estimere omfanget av eventuelle slike justeringer 
når sammenslutningen regnskapsføres første gang, uten å redusere informasjonens pålitelighet, selv om det 
foreligger en viss usikkerhet. Dersom de framtidige hendelsene ikke blir en realitet, eller estimatet må revideres, 
skal virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost justeres tilsvarende.
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34.  Når en avtale om en virksomhetssammenslutning tillater en slik justering, skal justeringen imidlertid ikke 
inkluderes i sammenslutningens anskaffelseskost når sammenslutningen regnskapsføres første gang, dersom den 
enten ikke er sannsynlig eller ikke kan måles på en pålitelig måte. Dersom justeringen senere blir sannsynlig 
og kan måles på en pålitelig måte, skal tilleggsvederlaget behandles som en justering av sammenslutningens 
anskaffelseskost.

35.  Under noen omstendigheter kan det overtakende foretaket bli avkrevd en etterfølgende betaling til selgeren 
som kompensasjon for en reduksjon i verdien av eiendelene som avgis, egenkapitalinstrumentene som utstedes 
eller forpliktelsene som påløper eller overtas av det overtakende foretaket i bytte mot kontroll over det overtatte 
foretaket. Dette er for eksempel tilfellet når det overtakende foretaket garanterer markedsprisen til egenkapital- 
eller gjeldsinstrumenter utstedt som en del av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost, og må utstede 
ytterligere egenkapital- eller gjeldsinstrumenter for å gjenopprette opprinnelig beregnet anskaffelseskost. I slike 
tilfeller skal det ikke innregnes noen økning i virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost. Når det gjelder 
egenkapitalinstrumenter, motregnes den virkelige verdien av tilleggsbetalingen mot en tilsvarende reduksjon 
i den verdien som kan henføres til de opprinnelig utstedte instrumentene. Når det gjelder gjeldsinstrumenter, 
anses tilleggsbetalingen som en reduksjon i overkursen eller en økning av underkursen på den opprinnelige 
utstedelsen.

 Fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost på overtatte eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser

36.  Det overtakende foretaket skal på overtakelsestidspunktet fordele en virksomhetssammenslutnings 
anskaffelseskost ved å innregne det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser som oppfyller innregningskriteriene i nr. 37, til deres virkelige verdier på dette tidspunktet, 
med unntak for anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som er klassifisert som holdt for salg i samsvar 
med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», som skal innregnes til virkelig verdi 
fratrukket salgsutgifter. En eventuell forskjell mellom virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og 
det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av de identifiserbare eiendelene, forpliktelsene og 
betingede forpliktelsene som er innregnet på denne måten, skal regnskapsføres i samsvar med nr. 51-57.

37.  Det overtakende foretaket skal bare foreta separat innregning av det overtatte foretakets identifiserbare 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser på overtakelsestidspunktet dersom de oppfyller følgende 
kriterier på dette tidspunktet:

a)  når det gjelder en eiendel som ikke er en immateriell eiendel, er det sannsynlig at eventuelle tilknyttede 
framtidige økonomiske fordeler vil tilflyte det overtakende foretaket, og dens virkelige verdi kan måles 
på en pålitelig måte,

b) når det gjelder en forpliktelse som ikke er en betinget forpliktelse, er det sannsynlig at en strøm ut fra 
foretaket av ressurser som omfatter økonomiske fordeler, vil kreves for å gjøre opp forpliktelsen, og 
dens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte,

c)  når det gjelder en immateriell eiendel eller en betinget forpliktelse, kan dens virkelige verdi måles på 
en pålitelig måte.

38.  Det overtakende foretakets resultatregnskap skal inkorporere det overtatte foretakets resultat etter 
overtakelsestidspunktet, ved å inkludere det overtatte foretakets inntekter og kostnader basert på det 
overtakende foretakets anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen. Eksempelvis skal avskrivninger 
som er innregnet i det overtakende foretakets resultatregnskap etter overtakelsestidspunktet, og som er knyttet 
til det overtatte foretakets avskrivbare eiendeler, baseres på disse avskrivbare eiendelenes virkelige verdi på 
overtakelsestidspunktet, dvs. på deres anskaffelseskost for det overtakende foretaket.
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39.  Anvendelsen av oppkjøpsmetoden begynner fra overtakelsestidspunktet, som er tidspunktet da det overtakende 
foretaket faktisk oppnår kontroll over det overtatte foretaket. Ettersom kontroll er makt til å styre de finansielle 
og driftsmessige prinsippene for et foretak eller en virksomhet i den hensikt å oppnå fordeler av foretakets 
eller virksomhetens aktiviteter, er det ikke nødvendig at en transaksjon er rettslig avsluttet eller fullført 
før det overtakende foretaket oppnår kontroll. Alle relevante fakta og omstendigheter i forbindelse med en 
virksomhetssammenslutning skal tas i betraktning ved vurdering av når det overtakende foretaket har oppnådd 
kontroll.

40.  Fordi det overtakende foretaket innregner det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser 
og betingede forpliktelser som oppfyller innregningskriteriene i nr. 37, til deres virkelige verdier på 
overtakelsestidspunktet, skal en eventuell minoritetsinteresse i det overtakende foretaket angis som minoritetens 
andel av disse postenes netto virkelig verdi. Vedlegg B nr. B16 og B17 gir veiledning om fastsettelse av de 
virkelige verdiene av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser 
med henblikk på fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost.

De t  ove r t a t t e  f o r e t ake t s  i den t i f i s e rba r e  e i ende l e r  og  fo rp l i k t e l s e r

41.  I samsvar med nr. 36 skal det overtakende foretaket bare foreta separat innregning som en del av fordelingen av 
anskaffelseskost av de av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser 
som eksisterte på overtakelsesdagen, og som oppfyller innregningskriteriene i nr. 37. Derfor:

a)  skal det overtakende foretaket bare innregne forpliktelser for avslutning eller reduksjon av det overtatte 
foretakets aktiviteter som en del av fordelingen av sammenslutningens anskaffelseskost, dersom det overtatte 
foretaket på overtakelsestidspunktet har en eksisterende forpliktelse for omstrukturering som er innregnet i 
samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler»,

 og

b)  det overtakende foretaket skal ved fordeling av sammenslutningens anskaffelseskost ikke innregne forpliktelser 
for framtidige tap eller andre utgifter som forventes påløpt som resultat av virksomhetssammenslutningen.

42.  En utbetaling som et foretak er kontraktsmessig pålagt å foreta, for eksempel til ansatte eller leverandører 
dersom foretaket overtas ved en virksomhetssammenslutning, er en eksisterende plikt som anses som en betinget 
forpliktelse for foretaket inntil det blir sannsynlig at en virksomhetssammenslutning vil bli gjennomført. Foretaket 
innregner den kontraktsmessige plikten som forpliktelse i samsvar med IAS 37 når en virksomhetssammenslutning 
blir sannsynlig og forpliktelsen kan måles på en pålitelig måte. Når virksomhetssammenslutningen gjennomføres, 
blir derfor denne forpliktelsen for det overtatte foretaket innregnet av det overtakende foretaket som en del av 
fordelingen av sammenslutningens anskaffelseskost.

43.  Et overtatt foretaks omstruktureringsplan hvis gjennomføring er betinget av at foretaket overtas ved en 
virksomhetssammenslutning, utgjør imidlertid ikke en eksisterende plikt for det overtatte foretaket umiddelbart 
før virksomhetssammenslutningen. Den utgjør heller ikke en betinget forpliktelse for det overtatte foretaket 
umiddelbart før sammenslutningen, fordi den ikke er en mulig plikt som oppstår av en tidligere hendelse 
hvis eksistens bare vil bli bekreftet ved at det i framtiden inntreffer eller ikke inntreffer én eller flere usikre 
hendelser som ikke i sin helhet er innenfor det overtatte foretakets kontroll. Et overtakende foretak skal derfor 
ikke innregne en forpliktelse for slike omstruktureringsplaner som en del av fordelingen av sammenslutningens 
anskaffelseskost.

44.  De identifiserbare eiendelene og forpliktelsene som innregnes i samsvar med nr. 36, omfatter alle det overtatte 
foretakets eiendeler og forpliktelser som det overtakende foretaket kjøper eller pådrar seg, herunder alle dets 
finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. De kan også omfatte eiendeler og forpliktelser som ikke tidligere 
er innregnet i det overtatte foretakets finansregnskap, for eksempel fordi de ikke oppfylte kravene for innregning 
før overtakelsen. En skattemessig fordel som har oppstått av skattemessige underskudd hos det overtatte foretaket 
og som ikke er innregnet av det overtatte foretaket før virksomhetssammenslutningen, kvalifiserer for eksempel 
til innregning som en identifiserbare eiendel i samsvar med nr. 36 dersom det er sannsynlig at det overtakende 
foretaket vil få framtidige skattepliktige inntekter som den uinnregnede skattemessige fordelen kan utnyttes 
mot.
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Det  ove r t a t t e  f o r e t ake t s  imma te r i e l l e  e i ende l e r

45.  I samsvar med nr. 37 skal det overtakende foretaket bare foreta separat innregning av en immateriell eiendel i det 
overtatte foretaket på overtakelsestidspunktet dersom den oppfyller definisjonen på en immateriell eiendel i IAS 
38: «Immaterielle eiendeler», og dersom dens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Dette betyr at det 
overtakende foretaket innregner som eiendel atskilt fra goodwill, et løpende forsknings- og utviklingsprosjekt i 
det overtatte foretaket dersom prosjektet oppfyller definisjonen på en immateriell eiendel, og dets virkelige verdi 
kan måles på en pålitelig måte. IAS 38 gir veiledning om fastsettelse av hvorvidt den virkelige verdien av en 
immateriell eiendel som er overtatt ved en virksomhetssammenslutning, kan måles på en pålitelig måte.

46.  En ikke-monetær eiendel uten fysisk substans må være identifiserbar for å oppfylle definisjonen på en 
immateriell eiendel. I samsvar med IAS 38 oppfyller en eiendel bare kriteriet om identifiserbarhet i definisjonen 
på en immateriell eiendel dersom den

a)  er utskillbar, dvs. kan skilles ut fra eller deles fra foretaket og selges, overføres, lisensieres, leies ut eller 
byttes, enten separat eller sammen med en tilknyttet kontrakt, eiendel eller forpliktelse,

 eller

b)  oppstår av kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter, uansett om disse rettighetene er overførbare 
eller kan skilles ut fra foretaket eller fra andre rettigheter og plikter.

De t  ove r t a t t e  f o r e t ake t s  be t i ngede  fo rp l i k t e l s e r

47.  Nr. 37 angir at det overtakende foretaket bare skal foreta separat innregning av en betinget forpliktelse hos det 
overtatte foretaket som en del av fordelingen av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost dersom den 
betingede forpliktelsens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Dersom den virkelige verdien ikke kan 
måles på en pålitelig måte,

a)  påvirkes beløpet som innregnes som goodwill eller regnskapsføres i samsvar med nr. 56,

og

b)  det overtakende foretaket skal gi de opplysningene om den betingede forpliktelsen som kreves av IAS 37.

Vedlegg B nr. B16 bokstav l) gir veiledning om fastsettelse av den virkelige verdien av en betinget forpliktelse.

48.  Etter førstegangsinnregning skal det overtakende foretaket måle betingede forpliktelser som innregnes 
separat i samsvar med nr. 36, som det høyeste beløpet av

a)  beløpet som ville ha blitt innregnet i samsvar med IAS 37,

 og

b)  det førstegangsinnregnede beløpet med fradrag for eventuelle akkumulerte amortiseringer innregnet 
i samsvar med IAS 18: «Driftsinntekter».

49.  Kravet i nr. 48 gjelder ikke for kontrakter som regnskapsføres i samsvar med IAS 39: «Finansielle instrumenter – 
innregning og måling». Lånetilsagn som ikke omfattes av IAS 39, og som ikke er tilsagn om å yte lån til en lavere 
rente enn markedsrenten, regnskapsføres som betingede forpliktelser dersom det på overtakelsestidspunktet ikke 
er sannsynlig at en strøm av ressurser ut fra foretaket som omfatter økonomiske fordeler, vil kreves for å gjøre 
opp plikten, eller dersom pliktens beløp ikke kan måles med tilstrekkelig grad av pålitelighet. I samsvar med nr. 
37 innregnes et slikt lånetilsagn bare separat som en del av fordelingen av en sammenslutnings anskaffelseskost 
dersom dens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte.
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50.  Betingede forpliktelser som innregnes separat som en del av fordelingen av en virksomhetssammenslutnings 
anskaffelseskost, omfattes ikke av IAS 37. Det overtakende foretaket skal imidlertid gi de opplysningene om 
disse betingede forpliktelsene som kreves av IAS 37, for hver klasse av avsetninger.

Goodwi l l

51.  På overtakelsestidspunktet skal det overtakende foretaket

a)  innregne goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning som eiendel,

og

b)  foreta førstegangsmåling av denne goodwill til anskaffelseskost, hvilket er det overskytende av 
virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av 
netto virkelig verdi av de identifiserbare eiendelene, forpliktelsene og betingede forpliktelsene som er 
innregnet i samsvar med nr. 36.

52.  Goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning representerer en betaling foretatt av det overtakende 
foretaket i forventning om framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan identifiseres enkeltvis og 
innregnes separat.

53.  I den utstrekning det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser eller betingede forpliktelser ikke 
oppfyller kriteriene i nr. 37 for separat innregning på overtakelsestidspunktet, påvirkes beløpet som innregnes 
som goodwill (eller regnskapsføres i samsvar med nr. 56). Dette skyldes at goodwill måles som restverdien 
av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost etter innregning av det overtatte foretakets identifiserbare 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser.

54.  Etter førstegangsinnregning skal det overtakende foretaket måle goodwill anskaffet ved en 
virksomhetssammenslutning til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle akkumulerte tap ved 
verdifall.

55.  Goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning skal ikke avskrives. I stedet skal det overtakende 
foretaket teste goodwillen for verdifall årlig, eller oftere dersom hendelser eller endrede omstendigheter tilsier at 
den kan ha falt i verdi, i samsvar med IAS 36: «Verdifall på eiendeler».

Ove r sky t ende  av  de t  ove r t akende  fo r e t ake t s  ande l  av  ne t t o  v i rke l i g  ve rd i  av  de t  ove r t a t t e 
f o r e t ake t s  i den t i f i s e rba r e  e i ende l e r,  f o rp l i k t e l s e r  og  be t i ngede  fo rp l i k t e l s e r  i  f o rho ld  t i l 
an ska ff e l s e skos t

56.  Dersom det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av de identifiserbare eiendelene, forpliktelsene 
og betingede forpliktelsene som innregnes i samsvar med nr. 36, overstiger virksomhetssammenslutningens 
anskaffelseskost, skal det overtakende foretaket

a)  revurdere identifikasjonen og målingen av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, 
forpliktelser og betingede forpliktelser samt målingen av sammenslutningens anskaffelseskost,

 og

b)  umiddelbart innregne i resultatet et eventuelt overskytende beløp etter denne revurderingen.
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57.  En gevinst innregnet i samsvar med nr. 56 kan omfatte ett eller flere av følgende elementer:

a)  Feil i målingen av den virkelige verdien av enten sammenslutningens anskaffelseskost eller det overtatte 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser eller betingede forpliktelser. Eventuelle framtidige utgifter 
som kan henføres til det overtatte foretaket, og som ikke er gjenspeilt korrekt i den virkelige verdien av det 
overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser eller betingede forpliktelser, er en mulig årsak til 
slike feil.

b)  Et krav i en regnskapsstandard om å måle anskaffede identifiserbare nettoeiendeler til et beløp som ikke 
er virkelig verdi, men som behandles som virkelig verdi med henblikk på fordeling av sammenslutningens 
anskaffelseskost. Eksempelvis krever veiledningen i vedlegg B om fastsettelse av de virkelige verdiene av 
det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler og forpliktelser at beløpet som henføres til eiendeler og 
forpliktelser ved skatt, er udiskontert.

c)  Et kjøp på gunstige vilkår.

Vi rk somhe t s s ammens lu tn inge r  som g j ennomfø re s  t r i nnv i s

58.  En virksomhetssammenslutning kan innebære flere enn én byttetransaksjon, for eksempel når den gjennomføres 
litt etter litt ved trinnvise aksjekjøp. I så fall skal det overtakende foretaket behandle hver byttetransaksjon separat 
ved bruk av opplysninger om transaksjonens anskaffelseskost og virkelige verdi på hvert transaksjonstidspunkt, 
for å beregne beløpet for eventuell goodwill knyttet til transaksjonen. Dette fører til en trinnvis sammenligning 
av de enkelte investeringenes anskaffelseskost med det overtakende foretakets andel av de virkelige verdiene av 
det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser ved hvert trinn.

59.  Når en virksomhetssammenslutning innebærer flere enn én byttetransaksjon, kan de virkelige verdiene av det 
overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser være forskjellige på hvert 
transaksjonstidspunkt. Ettersom

a)  det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser omregnes teoretisk 
til deres virkelige verdier på hvert transaksjonstidspunkt for å beregne beløpet for eventuell goodwill knyttet 
til transaksjonen,

 og

b)  det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser da må innregnes av 
det overtakende foretaket til deres virkelige verdier på overtakelsestidspunktet,

 utgjør enhver justering av disse virkelige verdiene som gjelder de andelene som det overtakende foretaket 
holdt fra før, en verdiregulering og skal regnskapsføres som en slik regulering. Fordi denne verdireguleringen 
oppstår ved det overtakende foretakets førstegangsinnregning av det overtatte foretakets eiendeler, forpliktelser 
og betingede forpliktelser, innebærer den imidlertid ikke at det overtakende foretaket har valgt å anvende et 
regnskapsprinsipp med verdiregulering av disse postene etter førstegangsinnregning i samsvar med for eksempel 
IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr».

60.  Før en transaksjon oppfyller kriteriene for en virksomhetssammenslutning, kan den oppfylle kriteriene for 
en investering i et tilknyttet foretak og regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i samsvar med IAS 28: 
«Investeringer i tilknyttede foretak». I så fall vil de virkelige verdiene av de identifiserbare nettoeiendelene i 
foretaket det er investert i, på hvert tidligere transaksjonstidspunkt ha blitt beregnet tidligere ved anvendelse av 
egenkapitalmetoden på investeringen.

Foreløpig fastsettelse av førstegangsinnregning

61.  Førstegangsinnregning av en virksomhetssammenslutning innebærer identifikasjon og fastsettelse av de virkelige 
verdiene som skal henføres til det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser, og sammenslutningens anskaffelseskost.
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62.  Dersom førstegangsinnregningen av en virksomhetssammenslutning bare kan fastsettes foreløpig ved slutten 
av perioden da sammenslutningen gjennomføres, fordi enten de virkelige verdiene som skal henføres til det 
overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser, eller sammenslutningens 
anskaffelseskost bare kan fastsettes foreløpig, skal det overtakende foretaket innregne sammenslutningen ved 
bruk av disse foreløpige verdiene. Det overtakende foretaket skal innregne eventuelle justeringer av disse 
foreløpige verdiene som følge av gjennomføringen av førstegangsinnregningen

a)  innen tolv måneder etter overtakelsestidspunktet,

 og

b)  fra overtakelsestidspunktet. Derfor

i)  skal den balanseførte verdien av en identifiserbar eiendel, forpliktelse eller betinget forpliktelse som 
innregnes eller justeres som følge av gjennomføringen av førstegangsinnregningen, beregnes som om 
dens virkelige verdi på overtakelsestidspunktet hadde vært innregnet fra dette tidspunktet.

ii)  skal goodwill eller eventuell gevinst som er innregnet i samsvar med nr. 56, justeres 
fra overtakelsestidspunktet med et beløp som tilsvarer justeringen av den virkelige verdien på 
overtakelsestidspunktet av den identifiserbare eiendelen, forpliktelsen eller betingede forpliktelsen som 
innregnes eller justeres.

iii)  skal sammenligningsinformasjon som presenteres for periodene før sammenslutningens 
førstegangsinnregning er gjennomført, presenteres som om førstegangsinnregningen hadde vært 
gjennomført fra overtakelsestidspunktet. Dette omfatter eventuelle ytterligere avskrivninger 
eller andre innvirkninger på resultatet som er innregnet som følge av gjennomføringen av 
førstegangsinnregningen.

Ju s t e r i ng  e t t e r  a t  f ø r s t egangs inn regn ing  e r  g j ennomfø r t

63.  Bortsett fra som skissert i nr. 33, 34 og 65, skal justeringer av førstegangsinnregningen av en 
virksomhetssammenslutning etter at denne førstegangsinnregningen er gjennomført, bare innregnes for å rette en 
feil i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil». Justeringer av 
førstegangsinnregningen av en virksomhetssammenslutning etter at denne innregningen er gjennomført skal ikke 
innregnes for virkningen av endringer i estimater. I samsvar med IAS 8 skal virkningen av en endring i estimater 
innregnes i inneværende og framtidige perioder.

64.  IAS 8 krever at et foretak regnskapsfører en korreksjon av en feil med tilbakevirkende kraft, og presenterer 
finansregnskapet som om feilen aldri hadde forekommet, ved at sammenligningsinformasjonen omarbeides for 
den eller de tidligere periodene som feilen oppstod i. Derfor skal den balanseførte verdien av en identifiserbar 
eiendel, forpliktelse eller betinget forpliktelse hos det overtatte foretaket som innregnes eller justeres som følge av 
korreksjon av en feil, beregnes som om dens virkelige verdi eller justerte virkelige verdi på overtakelsestidspunktet 
hadde vært innregnet fra dette tidspunktet. Goodwill eller eventuell gevinst som er innregnet i en tidligere 
periode i samsvar med nr. 56, skal justeres med tilbakevirkende kraft med et beløp som tilsvarer den virkelige 
verdien på overtakelsestidspunktet (eller justeringen av den virkelige verdien på overtakelsestidspunktet) av den 
identifiserbare eiendelen, forpliktelsen eller betingede forpliktelsen som innregnes (eller justeres).

I nn regn ing  av  e i ende l e r  ved  u t s a t t  ska t t  e t t e r  a t  f ø r s t egangs inn regn ing  e r  g j ennomfø r t

65.  Dersom den mulige fordelen for et overtatt foretak ved overføring av et skattemessig underskudd eller andre 
eiendeler ved utsatt skatt ikke oppfylte kriteriene i nr. 37 for separat innregning ved førstegangsinnregning av en 
virksomhetssammenslutning, men deretter realiseres, skal det overtakende foretaket innregne denne fordelen som 
inntekt i samsvar med IAS 12: «Inntektsskatt». I tillegg skal det overtakende foretaket

a)  redusere den balanseførte verdien av goodwill til det beløpet som ville ha blitt innregnet dersom eiendelen 
ved utsatt skatt hadde blitt innregnet som en identifiserbar eiendel fra anskaffelsestidspunktet,

 og

b)  innregne reduksjonen i balanseført verdi for goodwill som kostnad.
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 Denne framgangsmåten skal imidlertid ikke medføre at det skapes et overskytende beløp som beskrevet i nr. 56, 
og heller ikke øke en eventuell gevinst som tidligere er innregnet i samsvar med nr. 56.

OPPLYSNINGER

66.  Et overtakende foretak skal gi opplysninger som setter brukere av dets finansregnskap i stand til å 
evaluere arten og den finansielle virkningen av virksomhetssammenslutninger som er gjennomført

a)  i løpet av perioden.

b)  etter balansedagen, men før finansregnskapet godkjennes for offentliggjøring.

67.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 66 bokstav a) skal det overtakende foretaket gi følgende opplysninger for hver 
virksomhetssammenslutning som er gjennomført i løpet av perioden:

a)  navnene på og beskrivelsene av de sammensluttende foretakene eller virksomhetene.

b)  overtakelsestidspunktet.

c)  den prosentvise andelen av overtatte egenkapitalinstrumenter med stemmerett.

d)  sammenslutningens anskaffelseskost og en beskrivelse av dens bestanddeler, herunder eventuelle utgifter 
som er direkte henførbare til sammenslutningen. Når egenkapitalinstrumenter utstedes eller kan utstedes som 
en del av anskaffelseskosten, skal det også opplyses om følgende:

i)  antall egenkapitalinstrumenter som er utstedt eller kan utstedes,

 og

ii)  disse instrumentenes virkelige verdi og grunnlaget for fastsettelsen av denne virkelige verdien. Dersom 
det ikke finnes noen kunngjort pris for instrumentene på byttetidspunktet, skal det opplyses om de 
viktige forutsetningene som er brukt for å beregne virkelig verdi. Dersom det finnes en kunngjort pris 
på byttetidspunktet, men denne ikke ble brukt som grunnlag for fastsettelse av sammenslutningens 
anskaffelseskost, skal det opplyses om dette og om årsakene til at den kunngjorte prisen ikke ble brukt, 
metoden og de viktige forutsetningene som ble brukt for å henføre en verdi til egenkapitalinstrumentene, 
samt det samlede beløpet for forskjellen mellom den verdien som er henført til egenkapitalinstrumentene, 
og deres kunngjorte pris.

e)  eventuelle virksomheter som foretaket har besluttet å avhende som følge av sammenslutningen.

f)  beløpene som er innregnet på overtakelsestidspunktet for hver klasse av det overtatte foretakets eiendeler, 
forpliktelser og betingede forpliktelser, samt den balanseførte verdien av hver av disse klassene beregnet i 
samsvar med IFRS-er umiddelbart før sammenslutningen, med mindre det ikke er praktisk mulig å opplyse 
om dette. Dersom det ikke er praktisk mulig å gi disse opplysningene, skal det opplyses om dette og gis en 
forklaring på hvorfor dette er tilfellet.

g)  størrelsen på et eventuelt overskytende beløp som er innregnet i resultatet i samsvar med nr. 56, og i hvilken 
post i resultatregnskapet det overskytende beløpet er innregnet.

h)  en beskrivelse av de faktorene som har bidratt til en anskaffelseskost som medførte innregning av goodwill 
— en beskrivelse av hver immateriell eiendel som ikke er innregnet atskilt fra goodwill, samt en forklaring 
på hvorfor den immaterielle eiendelens virkelige verdi ikke kunne måles på en pålitelig måte — eller en 
beskrivelse av arten av et eventuelt overskytende beløp som er innregnet i resultatet i samsvar med nr. 56.

i)  beløpet for det overtatte foretakets resultat siden overtakelsestidspunktet som er inkludert i det overtakende 
foretakets resultat for perioden, med mindre det ikke er praktisk mulig å opplyse om dette. Dersom det ikke 
er praktisk mulig å gi disse opplysningene, skal det opplyses om dette og gis en forklaring på hvorfor dette 
er tilfellet.
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68.  Opplysningene som kreves av nr. 67, skal gis samlet for virksomhetssammenslutninger gjennomført i løpet av 
perioden som hver for seg er uvesentlige.

69.  Dersom førstegangsinnregningen av en virksomhetssammenslutning som ble gjennomført i løpet av perioden, 
bare ble fastsatt foreløpig, som beskrevet i nr. 62, skal det også opplyses om dette og gis en forklaring på hvorfor 
dette er tilfellet.

70.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 66 bokstav a) skal det overtakende foretaket gi følgende opplysninger, med 
mindre det ikke er praktisk mulig:

a)  den sammenslåtte enhetens driftsinntekter for perioden, som om overtakelsestidspunktet for alle 
virksomhetssammenslutninger som er gjennomført i løpet av perioden, var periodens begynnelse.

b)  den sammenslåtte enhetens resultat for perioden, som om overtakelsestidspunktet for alle 
virksomhetssammenslutninger som er gjennomført i løpet av perioden, var periodens begynnelse.

 Dersom det ikke er praktisk mulig å gi disse opplysningene, skal det opplyses om dette og gis en forklaring på 
hvorfor dette er tilfellet.

71.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 66 bokstav b) skal det overtakende foretaket gi opplysningene som kreves av 
nr. 67 for hver virksomhetssammenslutning som er gjennomført etter balansedagen, men før finansregnskapet 
godkjennes for offentliggjøring, med mindre det ikke er praktisk mulig. Dersom det ikke er praktisk mulig å gi 
noen av disse opplysningene, skal det opplyses om dette og gis en forklaring på hvorfor dette er tilfellet.

72.  Et overtakende foretak skal gi opplysninger som setter brukere av dets finansregnskap i stand til å 
evaluere de finansielle virkningene av gevinster, tap, korreksjoner av feil og andre justeringer innregnet 
i inneværende periode som gjelder virksomhetssammenslutninger som ble gjennomført i inneværende 
periode eller tidligere perioder.

73.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 72 skal det overtakende foretaket gi følgende opplysninger:

a)  beløpet for og en forklaring på eventuelle gevinster eller tap innregnet i inneværende periode som

i)  gjelder de identifiserbare eiendelene, forpliktelsene eller betingede forpliktelsene som er overtatt ved en 
virksomhetssammenslutning som ble gjennomført i inneværende periode eller en tidligere periode,

 og

ii)  er av en slik størrelse, art eller hyppighet at opplysninger om disse er relevante for forståelsen av den 
sammenslåtte enhetens finansielle inntjening.

b)  dersom førstegangsinnregningen av en virksomhetssammenslutning som ble gjennomført i den umiddelbart 
foregående perioden, bare ble fastsatt foreløpig ved slutten av den perioden, beløpene for og forklaringer på 
de justeringene av de foreløpige verdiene som er innregnet i løpet av inneværende periode.

c)  de opplysningene som kreves av IAS 8 om korreksjoner av feil i det overtatte foretakets identifiserbare 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser, eller endringer i verdiene som er tilordnet disse postene, 
og som det overtakende foretaket innregner i løpet av inneværende periode i samsvar med nr. 63 og nr. 64.

74.  Et foretak skal gi opplysninger som setter brukere av dets finansregnskap i stand til å evaluere endringer 
i den balanseførte verdien av goodwill i løpet av perioden.

75.  Ved anvendelse av prinsippet i nr. 74 skal foretaket legge fram en avstemming av den balanseførte verdien av 
goodwill i begynnelsen og slutten av perioden, som separat viser

a)  brutto balanseført verdi og akkumulerte tap ved verdifall ved periodens begynnelse,
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b)  ytterligere goodwill innregnet i løpet av perioden, unntatt goodwill som er inkludert i en avhendingsgruppe 
som ved overtakelsen oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5,

c)  justeringer som skyldes senere innregning av eiendeler ved utsatt skatt i løpet av perioden, i samsvar med nr. 
65,

d)  goodwill inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5, 
og goodwill som er fraregnet i løpet av perioden uten tidligere å ha vært inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som at den er holdt for salg,

e)  tap ved verdifall som er innregnet i løpet av perioden i samsvar med IAS 36,

f)  netto valutakursdifferanser som har oppstått i løpet av perioden, i samsvar med IAS 21: «Virkningene av 
valutakursendringer»,

g)  eventuelle andre endringer i balanseført verdi i løpet av perioden,

 og

h)  brutto balanseført verdi og akkumulerte tap ved verdifall ved periodens slutt.

76.  Foretaket skal gi opplysninger om gjenvinnbart beløp for og verdifall på goodwill i samsvar med IAS 36, i tillegg 
til opplysningene som kreves av nr. 75 bokstav e).

77.  Dersom opplysningene som kreves av denne IFRS, uansett situasjon, ikke oppfyller formålene fastsatt i nr. 66, 
nr. 72 og nr. 74, skal foretaket gi ytterligere opplysninger slik at formålene oppfylles.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

78.  Unntatt som angitt i nr. 85, får denne IFRS anvendelse på regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger der 
avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere. Denne IFRS får også anvendelse på regnskapsføring av:

a)  goodwill som oppstår ved en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller 
senere,

 eller

b)  et eventuelt overskytende av det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i forhold til anskaffelseskost for 
en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere.

Tidligere innregnet goodwill

79.  Et foretak skal anvende denne IFRS fremadrettet fra begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 
31. mars 2004 eller senere, på goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet var 
før 31. mars 2004, og på goodwill som oppstår av en interesse i et felleskontrollert foretak som er anskaffet før 
31. mars 2004 og regnskapsført ved anvendelse av forholdsmessig konsolidering. Derfor skal foretaket

a)  fra begynnelsen av første regnskapsperiode som begynner 31. mars 2004 eller senere, slutte å avskrive slik 
goodwill,
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b)  ved begynnelsen av første regnskapsperiode som begynner 31. mars 2004 eller senere, utligne den tilknyttede 
akkumulerte avskrivningens balanseførte verdi med en tilsvarende reduksjon av goodwill,

 og

c)  fra begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 31. mars 2004 eller senere, teste goodwillen 
for verdifall i samsvar med IAS 36 (revidert 2004).

80.  Dersom et foretak tidligere har innregnet goodwill som fradrag i egenkapitalen, skal det ikke innregne denne 
goodwillen i resultatet når det avhender hele eller en del av virksomheten som goodwillen er tilknyttet, eller når 
det oppstår verdifall på en kontantgenererende enhet som goodwillen er tilknyttet.

Tidligere innregnet negativ goodwill

81.  Den balanseførte verdien av negativ goodwill på begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 
31. mars 2004 eller senere, og som oppstod av enten

a)  en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet var før 31. mars 2004,

 eller

b)  en andel i et felleskontrollert foretak som er anskaffet før 31. mars 2004 og regnskapsført ved anvendelse av 
forholdsmessig konsolidering,

skal innregnes ved begynnelsen av denne perioden, med en tilsvarende justering av åpningssaldoen for opptjent 
egenkapital.

Tidligere innregnede immaterielle eiendeler

82.  Den balanseførte verdien av en post som er klassifisert som en immateriell eiendel som enten

a)  ble anskaffet ved en virksomhetssammenslutning der avtaletidspunktet var før 31. mars 2004,

 eller

b)  oppstår av en andel i et felleskontrollert foretak som er anskaffet før 31. mars 2004 og regnskapsført ved 
anvendelse av forholdsmessig konsolidering,

 skal omklassifiseres som goodwill ved begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 31. 
mars 2004 eller senere, dersom denne immaterielle eiendelen på dette tidspunktet ikke oppfyller kriteriet om 
identifiserbarhet i IAS 38 (revidert 2004).

Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden

83.  For investeringer som er regnskapsført ved anvendelse av egenkapitalmetoden og anskaffet 31. mars 2004 eller 
senere, skal et foretak anvende denne IFRS på regnskapsføring av

a)  eventuell anskaffet goodwill som er inkludert i investeringens balanseførte verdi. Avskrivning av slik 
teoretisk goodwill skal derfor ikke inkluderes ved fastsettelsen av foretakets andel av resultatet i foretaket 
det er investert i.

b)  et eventuelt overskytende av den balanseførte verdien av investeringen i foretakets andel av netto virkelig 
verdi av identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i foretaket det er investert i, i 
forhold til investeringens anskaffelseskost. Et foretak skal derfor inkludere dette overskytende beløpet 
som inntekt ved fastsettelsen av foretakets andel av resultatet i foretaket det er investert i, i den perioden 
investeringen anskaffes.
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84.  For investeringer som regnskapsføres ved anvendelse av egenkapitalmetoden, og som er anskaffet før 31. mars 
2004,

a)  skal et foretak anvende denne IFRS fremadrettet fra begynnelsen av den første regnskapsperioden som 
begynner 31. mars 2004 eller senere, på eventuell anskaffet goodwill som er inkludert i den virkelige 
verdien av investeringen. Et foretak skal derfor fra dette tidspunktet slutte å inkludere avskrivning av denne 
goodwillen ved fastsettelsen av foretakets andel av resultatet i foretaket det er investert i.

b)  skal et foretak fraregne eventuell negativ goodwill som er inkludert i den virkelige verdien av investeringen 
ved begynnelsen av den første regnskapsperioden som begynner 31. mars 2004 eller senere, og foreta en 
tilsvarende justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital.

Begrenset tilbakevirkende anvendelse

85.  Det er tillatt for et foretak å anvende kravene i denne IFRS på goodwill som eksisterer på eller anskaffes etter, og på 
virksomhetssammenslutninger som gjennomføres fra, et hvilket som helst tidspunkt før ikrafttredelsestidspunktene 
nevnt i nr. 78-84, forutsatt at

a)  verdsettingene og de øvrige opplysningene som kreves for å anvende IFRS på tidligere 
virksomhetssammenslutninger, ble innhentet ved førstegangsinnregning av disse sammenslutningene,

 og

b)  foretaket også anvender IAS 36 (revidert 2004) og IAS 38 (revidert 2004) fremadrettet fra samme tidspunkt, 
samt at foretaket tidligere har innhentet verdsettingene og de øvrige opplysningene som kreves for å anvende 
disse standardene fra dette tidspunktet, slik at det ikke er nødvendig å fastsette estimater som skulle ha vært 
foretatt på et tidligere tidspunkt.

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

86.  Denne IFRS erstatter IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» (utgitt 1998).

87.  Denne IFRS erstatter følgende tolkninger:

a)  SIC-9: «Virksomhetssammenslutninger — klassifisering som oppkjøp eller sammenslåing av interesser»,

b)  SIC-22: «Virksomhetssammenslutninger — etterfølgende justering av opprinnelig rapporterte virkelige 
verdier og goodwill»,

 og

c)  SIC-28: «Virksomhetssammenslutninger — «byttetidspunkt» og virkelig verdi av 
egenkapitalinstrumenter».
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VEDLEGG A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

overtakelsestidspunkt Tidspunktet da det overtakende foretaket faktisk oppnår kontroll over det 
overtatte foretaket.

avtaletidspunkt Tidspunktet da en faktisk avtale mellom de partene som slutter seg sammen, 
oppnås, og når det gjelder børsnoterte foretak, offentlig kunngjøres. Når det 
gjelder en fiendtlig overtakelse, er det tidligste tidspunktet for når det oppnås 
en faktisk avtale mellom partene som slutter seg sammen, på tidspunktet da et 
tilstrekkelig antall av det overtatte foretakets eiere har akseptert det overtakende 
foretakets tilbud til at det overtakende foretaket kan oppnå kontroll over det 
overtatte foretaket.

virksomhet Et integrert sett av aktiviteter og eiendeler som utføres og styres med henblikk 
på å frambringe

a)  avkastning til investorer,

eller

b)  lavere utgifter eller andre økonomiske fordeler direkte og forholdsmessig til 
forsikringstakere eller deltakere.

En virksomhet består vanligvis av innsatsfaktorer, prosesser som utøves på disse 
innsatsfaktorene og en resulterende produksjon som brukes eller vil bli brukt til 
å generere driftsinntekter. Dersom det foreligger goodwill i et overført sett av 
aktiviteter og eiendeler, skal det overførte settet antas å være en virksomhet.

virksomhets sammenslutning Sammenslåing av separate foretak eller virksomheter til ett regnskapspliktig 
foretak.

virksomhets sammenslutning 
som omfatter foretak eller 
virksomheter under samme 
kontroll

En virksomhetssammenslutning der alle de sammensluttende foretakene eller 
virksomhetene kontrolleres av samme øverste part eller parter både før og etter 
sammenslutningen, og der denne kontrollen ikke er midlertidig.

betinget forpliktelse Betinget forpliktelse har den betydningen som er angitt i IAS 37: «Avsetninger, 
betingede forpliktelser og betingede eiendeler», dvs.

a)  en mulig plikt som oppstår av tidligere hendelser, og hvis eksistens bare vil 
bli bekreftet ved at det i framtiden inntreffer eller ikke inntreffer én eller flere 
usikre hendelser som ikke i sin helhet er innenfor foretakets kontroll,

eller

b)  en eksisterende plikt som oppstår av tidligere hendelser, men som ikke er 
innregnet fordi

i)  det ikke er sannsynlig at en strøm av ressurser som omfatter økonomiske 
fordeler ut fra foretaket, vil kreves for å gjøre opp plikten,

 eller

ii)  forpliktelsesbeløpet ikke kan måles på en pålitelig måte.

kontroll Makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene for et foretak eller 
en virksomhet i den hensikt å oppnå fordeler av foretakets eller virksomhetens 
aktiviteter.
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byttetidspunkt Når en virksomhetssammenslutning oppnås ved én enkelt byttetransaksjon, er 
byttetidspunktet lik overtakelsestidspunktet. Når en virksomhetssammenslutning 
innebærer flere enn én byttetransaksjon, for eksempel når den gjennomføres litt 
etter litt ved trinnvise aksjekjøp, er byttetidspunktet det tidspunktet da hver enkelt 
investering innregnes i det overtakende foretakets finansregnskap.

virkelig verdi Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en 
transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter.

goodwill Framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan identifiseres 
enkeltvis og innregnes separat.

immateriell eiendel Immateriell eiendel har den betydningen som er angitt i IAS 38: «Immaterielle 
eiendeler», dvs. en identifiserbar ikke-monetær eiendel uten fysisk substans.

felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet har den betydningen som er angitt i IAS 31: 
«Andeler i felleskontrollert virksomhet», dvs. en kontraktsmessig avtale der 
to eller flere parter påtar seg en økonomisk aktivitet som er underlagt felles 
kontroll.

minoritetsinteresse Den delen av et datterforetaks resultat og nettoeiendeler som er henførbare 
til egenkapitalinteresser som ikke eies av morforetaket, direkte eller indirekte 
gjennom datterforetak.

gjensidig foretak Et foretak som ikke er eid av investorer, for eksempel et gjensidig forsikringsselskap 
eller gjensidig kooperativt foretak, som gir lavere utgifter eller andre økonomiske 
fordeler direkte og forholdsmessig til sine forsikringstakere eller deltakere.

morforetak Et foretak som har ett eller flere datterforetak.

sannsynlig Mer sannsynlig at noe inntreffer enn at det ikke inntreffer.

regnskapspliktig foretak Et foretak som har brukere som er avhengige av foretakets finansregnskap til 
allmenn bruk for å innhente opplysninger som er nyttige for dem når de skal 
ta avgjørelser om fordeling av ressurser. Et regnskapspliktig foretak kan være 
ett enkelt foretak eller et konsern som består av et morforetak og alle dets 
datterforetak.

datterforetak Et foretak, herunder et foretak uten begrenset ansvar, for eksempel et ansvarlig 
selskap, som er kontrollert av et annet foretak (kalt morforetaket).
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VEDLEGG B

Anvendelsestillegg

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

Omvendte overtakelser

B1  Som nevnt i nr. 21 forekommer det enkelte virksomhetssammenslutninger, vanligvis omtalt som omvendte 
overtakelser, der det overtakende foretaket er det foretaket hvis egenkapitalinteresser er blitt overtatt, og det 
utstedende foretaket er det overtatte foretaket. Dette kan for eksempel være tilfellet når et privat foretak lar seg 
«overta» av et mindre børsnotert foretak for på den måten å oppnå børsnotering. Selv om det utstedende børsnoterte 
foretaket juridisk anses for å være morforetaket, og det private foretaket anses for å være datterforetaket, er det 
juridiske datterforetaket det overtakende foretaket dersom det har makt til å styre det juridiske morforetakets 
finansielle og driftsmessige prinsipper for å oppnå fordeler av dets aktiviteter.

B2  Et foretak skal følge veiledningen i nr. B3-B15 ved regnskapsføring av omvendte overtakelser.

B3  Regnskapsføring av omvendte overtakelser fastsetter fordelingen av virksomhetssammenslutningens 
anskaffelseskost på overtakelsestidspunktet, og omfatter ikke transaksjoner som finner sted etter 
sammenslutningen.

Virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost

B4  Når egenkapitalinstrumenter utstedes som en del av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost, kreves det 
av nr. 24 at sammenslutningens anskaffelseskost skal omfatte disse egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi 
på byttetidspunktet. I henhold til nr. 27 kan egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi i mangel av en pålitelig 
kunngjort pris estimeres med henvisning til den virkelige verdien av det overtakende foretaket eller det overtatte 
foretaket, avhengig av hvilken av disse som framgår mest tydelig.

B5  Ved en omvendt overtakelse anses virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost for å ha blitt overtatt 
av det juridiske datterforetaket (dvs. det overtakende foretaket i regnskapsmessig forstand) i form av 
egenkapitalinstrumenter utstedt til eierne av det juridiske morforetaket (dvs. det overtatte foretaket i 
regnskapsmessig forstand). Dersom den kunngjorte prisen på det juridiske datterforetakets egenkapitalinstrumenter 
brukes for å fastsette sammenslutningens anskaffelseskost, skal det foretas en beregning av hvor mange 
egenkapitalinstrumenter det juridiske datterforetaket måtte ha utstedt for å gi eierne av det juridiske morforetaket 
den samme prosentvise eierandelen i det sammensluttede foretaket som de har i det sammensluttede foretaket 
som følge av den omvendte overtakelsen. Den virkelige verdien av det antallet egenkapitalinstrumenter som er 
beregnet på denne måten, skal brukes som sammenslutningens anskaffelseskost.

B6  Dersom den virkelige verdien av egenkapitalinstrumentene i det juridiske datterforetaket ikke framgår tydelig 
på annen måte, skal den samlede virkelige verdien av alle de utstedte egenkapitalinstrumentene i det juridiske 
morforetaket før virksomhetssammenslutningen brukes som grunnlag for fastsettelse av sammenslutningens 
anskaffelseskost.

Utarbeiding og presentasjon av konsernregnskap

B7  Et konsernregnskap som er utarbeidet etter en omvendt overtakelse, skal utgis i det juridiske morforetakets 
navn, men beskrives i notene som en fortsettelse av finansregnskapet til det juridiske datterforetaket (dvs. det 
overtakende foretaket i regnskapsmessig forstand). Ettersom et slikt konsernregnskap utgjør en fortsettelse av det 
juridiske datterforetakets finansregnskap,

a)  skal det juridiske datterforetakets eiendeler og forpliktelser innregnes og måles i konsernregnskapet til deres 
balanseførte verdi før sammenslutningen.
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b)  skal opptjent egenkapital og andre egenkapitalposter som er innregnet i konsernregnskapet, være 
det juridiske datterforetakets opptjente egenkapital og andre egenkapitalposter umiddelbart før 
virksomhetssammenslutingen.

c)  skal beløpet som innregnes som utstedte egenkapitalinstrumenter i konsernregnskapet, fastsettes ved at 
sammenslutningens anskaffelseskost fastsatt som beskrevet i nr. B4-B6 legges til det juridiske datterforetakets 
utstedte egenkapitalinstrumenter umiddelbart før virksomhetssammenslutningen. Egenkapitalstrukturen som 
framgår av konsernregnskapet (dvs. antallet og arten av utstedte egenkapitalinstrumenter), skal gjenspeile 
egenkapitalstrukturen i det juridiske morforetaket, herunder de egenkapitalinstrumentene som er utstedt av 
det juridiske morforetaket for å gjennomføre sammenslutningen.

d)  skal sammenligningsinformasjonen som presenteres i konsernregnskapet, være det juridiske datterforetakets 
sammenligningsinformasjon.

B8  Regnskapsføring av omvendte overtakelser får bare anvendelse på konsernregnskap. Derfor skal det juridiske 
morforetaket regnskapsføre investeringen i det juridiske datterforetaket i sitt eventuelle separate finansregnskap, 
i samsvar med kravene i IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» med hensyn til regnskapsføring 
av investeringer i en investors separate finansregnskap.

B9  Et konsernregnskap som er utarbeidet etter en omvendt overtakelse, skal gjenspeile de virkelige verdiene av 
eiendelene, forpliktelsene og de betingede forpliktelsene i det juridiske morforetaket (dvs. det overtatte foretaket 
i regnskapsmessig forstand). Derfor skal virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost fordeles ved å måle 
det juridiske morforetakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser som oppfyller 
innregningskriteriene i nr. 37, til deres virkelige verdier på overtakelsestidspunktet. Et eventuelt overskytende 
av sammenslutningens anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av 
disse postene skal regnskapsføres i samsvar med nr. 51-55. Et eventuelt overskytende av sammenslutningens 
anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av disse postene skal 
regnskapsføres i samsvar med nr. 56-55.

Minoritetsinteresse

B10  Ved enkelte omvendte overtakelser forekommer det at noen av eierne av det juridiske datterforetaket ikke bytter 
sine egenkapitalinstrumenter mot egenkapitalinstrumenter i det juridiske morforetaket. Selv om foretaket der 
slike eiere innehar egenkapitalinstrumenter (det juridiske datterforetaket) overtar et annet foretak (det juridiske 
morforetaket), skal disse eierne behandles som en minoritetsinteresse i konsernregnskapet som utarbeides 
etter den omvendte overtakelsen. Dette skyldes at de eierne av det juridiske datterforetaket som ikke bytter 
sine egenkapitalinstrumenter mot egenkapitalinstrumenter i det juridiske morforetaket, bare har en andel av 
det juridiske datterforetakets resultater og nettoeiendeler, og ikke i den sammensluttede enhetens resultater og 
nettoeiendeler. Motsatt gjelder at alle eierne av det juridiske morforetaket, til tross for at det juridiske morforetaket 
anses som det overtatte foretaket, har en andel av den sammensluttede enhetens resultater og nettoeiendeler.

B11  Ettersom det juridiske datterforetakets eiendeler og forpliktelser innregnes og måles i konsernregnskapet til deres 
balanseførte verdi før sammenslutningen, skal minoritetsinteressen gjenspeile mindretallsaksjeeiernes andel av 
de balanseførte verdiene av det juridiske datterforetakets nettoeiendeler før sammenslutningen.

Resultat per aksje

B12  Som nevnt i nr. B7 bokstav c) gjenspeiler egenkapitalstrukturen som framgår av det konsernregnskapet 
som er utarbeidet etter en omvendt overtakelse, egenkapitalstrukturen i det juridiske morforetaket, 
herunder de egenkapitalinstrumentene som er utstedt av det juridiske morforetaket for å gjennomføre 
virksomhetssammenslutningen.
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B13  Ved beregning av veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer (nevneren) i perioden da den omvendte 
overtakelsen finner sted

a)  skal antall ordinære utestående aksjer fra begynnelsen av perioden til overtakelsestidspunktet anses for å 
være det antall aksjer som det juridiske morforetaket har utstedt til eierne av det juridiske datterforetaket,

 og

b)  antall ordinære utestående aksjer fra overtakelsestidspunktet til slutten av perioden skal være det faktiske 
antall ordinære utestående aksjer i det juridiske morforetaket i perioden.

B14  Det opplyste basisresultatet per aksje for hver sammenligningsperiode forut for overtakelsestidspunktet som 
presenteres i konsernregnskapet etter en omvendt overtakelse, skal beregnes ved å dividere det juridiske 
datterforetakets resultat henførbart til ordinære aksjeeiere i hver av disse periodene, med det antall ordinære 
aksjer som det juridiske morforetaket har utstedt til eierne av det juridiske datterforetaket ved den omvendte 
overtakelsen.

B15  I beregningene som er skissert i nr. B13 og B14, antas det at det ikke har skjedd noen endringer i antall ordinære 
aksjer utstedt av det juridiske datterforetaket i sammenligningsperiodene samt i tidsrommet mellom begynnelsen 
av den perioden da den omvendte overtakelsen fant sted og overtakelsestidspunktet. Det skal foretas en passende 
justering av beregningen av resultatet per aksje for å ta hensyn til virkningen av en endring i antall ordinære aksjer 
utstedt av det juridiske datterforetaket i disse periodene.

Fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost

B16  Denne IFRS krever at det overtakende foretaket innregner det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, 
forpliktelser og betingede forpliktelser som oppfyller innregningskriteriene, til deres virkelige verdier på 
overtakelsestidspunktet. Ved fordeling av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost skal det overtakende 
foretaket behandle følgende mål som virkelige verdier:

a)  For finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked, skal det overtakende foretaket bruke gjeldende 
markedsverdier.

b)  For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, skal det overtakende foretaket bruke 
estimerte verdier som tar i betraktning P/E-verdi, utbytte og forventede vekstrater for sammenlignbare 
instrumenter i foretak med tilsvarende egenskaper.

c)  For fordringer, fordelaktige kontrakter og andre identifiserbare eiendeler skal det overtakende foretaket 
bruke nåverdiene for de beløpene som skal mottas, fastsatt med egnede gjeldende rentesatser, om nødvendig 
med fradrag for tapsutsatthet og for innkrevingsutgifter. Diskontering kreves imidlertid ikke for kortsiktige 
fordringer, fordelaktige kontrakter og andre identifiserbare eiendeler når differansen mellom det nominelle 
beløpet og det diskonterte beløpet ikke er vesentlig.

d)  For beholdninger av

i)  ferdigvarer og handelsvarer skal det overtakende foretaket bruke salgsprisen, med fradrag for summen 
av 1) utgiftene ved avhendelse og 2) en rimelig fortjeneste av det overtakende foretakets salgsarbeid, 
basert på fortjenesten ved tilsvarende ferdigvarer og handelsvarer,

ii)  varer i arbeid skal det overtakende foretaket bruke salgsprisen for ferdigvarer med fradrag for summen 
av 1) utgiftene ved fullføring, 2) utgiftene ved avhending, og 3) et rimelig overskudd for fullføring og 
salgsarbeid, basert på overskudd for tilsvarende ferdigvarer,

 og

iii)  råmaterialer skal det overtakende foretaket bruke gjeldende gjenanskaffelseskost.
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e)  For tomt og bygninger skal det overtakende foretaket bruke markedsverdier.

f)  For anlegg og utstyr skal det overtakende foretaket bruke markedsverdier, vanligvis fastsatt ved taksering. 
Dersom det ikke foreligger noen markedsbasert dokumentasjon på virkelig verdi fordi enheten av anlegg 
og utstyr sjelden omsettes, unntatt som del av igangværende virksomhet, kan et overtakende foretak måtte 
estimere virkelig verdi etter resultatmetoden eller metoden for avskrevet gjenanskaffelseskost.

g)  For immaterielle eiendeler skal det overtakende foretaket fastsette virkelig verdi

i)  med henvisning til et aktivt marked slik det er definert i IAS 38: «Immaterielle eiendeler», 

 eller

ii)  dersom det ikke finnes noe aktivt marked, på et grunnlag som gjenspeiler beløpet det overtakende foretaket 
ville ha betalt for eiendelen i en transaksjon mellom velinformerte, frivillige parter på armlengdes avstand, 
basert på best mulig tilgjengelig informasjon (se IAS 38 for ytterligere veiledning om fastsettelse av den 
virkelige verdien av immaterielle eiendeler anskaffet i en virksomhetssammenslutning).

h)  For nettoeiendeler eller forpliktelser for ytelsesbaserte pensjonsordninger skal det overtakende foretaket 
bruke nåverdien av den ytelsesbaserte pensjonsforpliktelsen, med fradrag for eventuelle pensjonsmidlers 
virkelige verdi. En eiendel innregnes imidlertid bare i den utstrekning det er sannsynlig at den vil være 
tilgjengelig for det overtakende foretaket i form av refusjoner fra ordningen eller reduksjon i framtidige 
bidrag.

i)  For eiendeler og forpliktelser ved skatt skal det overtakende foretaket bruke beløpet for den skattemessige 
fordelen som oppstår av skattemessige underskudd eller skatter som skal betales med hensyn til resultat 
i samsvar med IAS 12: «Inntektsskatt», vurdert ut fra den sammenslåtte enheten. Eiendelen eller 
forpliktelsen ved skatt fastsettes etter at det er tatt hensyn til den skattemessige virkningen av omarbeiding 
av identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser til deres virkelige verdi, og skal ikke 
diskonteres.

j)  For leverandørgjeld og gjeldsbrev, langsiktig gjeld, forpliktelser, påløpte kostnader og andre krav som skal 
betales, skal det overtakende foretaket bruke nåverdiene av de beløp som skal utbetales ved oppgjør av 
forpliktelsen, beregnet med egnede gjeldende rentesatser. Diskontering kreves imidlertid ikke for kortsiktige 
forpliktelser når differansen mellom det nominelle beløpet og det diskonterte beløpet ikke er vesentlig.

k)  For tapsbringende kontrakter og andre identifiserbare forpliktelser i det overtatte foretaket skal det 
overtakende foretaket bruke nåverdiene av de beløp som skal utbetales ved oppgjør av pliktene, beregnet 
med egnede gjeldende rentesatser.

l)  For det overtatte foretakets betingede forpliktelser skal det overtakende foretaket bruke beløpene en 
tredjemann ville kreve for å overta disse betingede forpliktelsene. Slike beløp skal gjenspeile alle 
forventninger om mulige kontantstrømmer, og ikke bare den mest sannsynlige kontantstrømmen eller de 
forventede høyeste eller laveste kontantstrømmer.

B17  Noen av retningslinjene ovenfor krever at de virkelige verdiene estimeres ved bruk av nåverdiberegninger. 
Dersom retningslinjene for en bestemt post ikke henviser til nåverdiberegninger, kan slike beregninger benyttes 
til å estimere postens virkelige verdi.
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VEDLEGG C

Endringer i andre IFRS-er

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger der avtaletidspunktet 
er 31. mars 2004 eller senere, samt på regnskapsføring av eventuell goodwill og eventuelle immaterielle eiendeler 
som er anskaffet ved disse virksomhetssammenslutningene. I alle andre henseender skal disse endringene anvendes på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 31. mars 2004 eller senere.

Dersom et foretak i samsvar med nr. 85 velger å anvende IFRS 3 fra et tidligere tidspunkt enn ikrafttredelsestidspunktene 
nevnt i nr. 78-84, skal foretaket imidlertid også anvende disse endringene fremadrettet fra samme tidspunkt.

C1  I internasjonale standarder for finansiell rapportering, herunder internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger, som trer i kraft fra 31. mars 2004, endres henvisninger til gjeldende versjon av IAS 22: 
«Virksomhetssammenslutninger» til IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger».

C2  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» skal nr. B1 lyde:

B1  En førstegangsbruker kan velge ikke å anvende IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» med 
tilbakevirkende kraft på tidligere virksomhetssammenslutninger (virksomhetssammenslutninger som 
skjedde før tidspunktet for overgang til IFRS-er). Men dersom en førstegangsbruker omregner en 
virksomhetssammenslutning slik at den blir i overensstemmelse med IFRS 3, skal førstegangsbrukeren 
omregne alle senere virksomhetssammenslutninger og dessuten anvende IAS 36: «Verdifall på 
eiendeler» (revidert 2004) og IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (revidert 2004) fra samme tidspunkt. En 
førstegangsbruker som velger å omregne en virksomhetssammenslutning som fant sted 30. juni 2002, 
skal for eksempel omregne alle virksomhetssammenslutninger som fant sted mellom 30. juni 2002 og 
tidspunktet for overgang til IFRS-er, og skal dessuten anvende IAS 36 (revidert 2004) og IAS 38 (revidert 
2004) fra 30. juni 2002.

C3  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

C4  I IAS 12: «Inntektsskatt» gjøres følgende endringer:

 Innledning

 Nr. 1 bokstav c) skal lyde:

c)  en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost fordeles på de identifiserbare eiendelene og forpliktelsene 
som er overtatt, med henvisning til deres virkelige verdi, men det foretas ingen tilsvarende skattemessig 
justering.

Nr. 6 og nr. 9 skal lyde:

6.  Den opprinnelige IAS 12 henviste ikke eksplisitt til endringer i virkelig verdi i forbindelse med en 
virksomhetssammenslutning. Slike endringer fører til midlertidige forskjeller, og IAS 12 (revidert) 
krever at et foretak innregner den påfølgende forpliktelsen eller (avhengig av sannsynlighetskriteriet 
for innregning) eiendelen ved utsatt skatt med en tilsvarende virkning på beløpet for goodwill eller 
et eventuelt overskytende av det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i forhold til sammenslutningens 
anskaffelseskost. IAS 12 (revidert) forbyr imidlertid innregning av forpliktelser ved utsatt skatt som 
oppstår av førsteganginnregning av goodwill.
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9.  Den opprinnelige IAS 12 angav ikke eksplisitt noe om hvorvidt eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt 
kunne diskonteres. IAS 12 (revidert) forbyr diskontering av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt. Nr. 
B16 bokstav i) i IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» forbyr diskontering av eiendeler og forpliktelser 
ved utsatt skatt som er overtatt ved en virksomhetssammenslutning.

 Standard

 Under «Formål» skal tredje ledd lyde:

 Denne standard krever at et foretak regnskapsfører de skattemessige konsekvensene av transaksjoner 
og andre hendelser på samme måte som det regnskapsfører selve transaksjonen og hendelsen. For 
transaksjoner og andre hendelser innregnet i resultatet blir derfor alle tilknyttede skattemessige virkninger 
også innregnet i resultatet. For transaksjoner og andre hendelser innregnet direkte i egenkapitalen blir 
alle tilknyttede skattemessige virkninger også innregnet direkte i egenkapitalen. På samme måte påvirker 
innregningen av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt i en virksomhetssammenslutning beløpet for 
goodwill som oppstår i virksomhetssammenslutningen, eller et eventuelt overskytende beløp av det 
overtakende foretakets andel av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser i forhold til sammenslutningens anskaffelseskost.

 I nr. 15 og nr. 18 gjøres følgende endringer, og nr. 19 og nr. 21 skal lyde:

15.  en forpliktelse ved utsatt skatt skal innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller, unntatt i den 
utstrekning forpliktelsen ved utsatt skatt oppstår av

a)  førstegangsinnregning av goodwill,

 eller

…

18.  Midlertidige forskjeller oppstår også når

a)  en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost fordeles ved å innregne de identifiserbare eiendelene 
og forpliktelsene som er overtatt til deres virkelige verdi, men uten at det foretas en tilsvarende 
skattemessig justering (se nr. 19),

b)  eiendeler blir verdiregulert og det ikke foretas noen tilsvarende skattemessig justering (se nr. 20),

c)  goodwill oppstår i en virksomhetssammenslutning (se nr. 21 og nr. 32),

…

19.  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost fordeles ved å innregne de identifiserbare eiendelene og 
forpliktelsene som er overtatt, til deres virkelige verdi på overtakelsestidspunktet. Midlertidige forskjeller 
oppstår når de skattemessige verdiene til overtatte, identifiserbare eiendeler og forpliktelser ikke påvirkes 
av virksomhetssammenslutningen eller påvirkes på annen måte. Når for eksempel en eiendels balanseførte 
verdi økes til virkelig verdi, men eiendelens skattemessige verdi blir værende lik anskaffelseskost for den 
tidligere eieren, oppstår det en skatteøkende midlertidig forskjell som resulterer i en forpliktelse ved utsatt 
skatt. Denne forpliktelsen ved utsatt skatt påvirker goodwill (se nr. 66).
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21.  Goodwill som oppstår i en virksomhetssammenslutning, måles som det overskytende av sammenslutningens 
anskaffelseskost i forhold til det overtakende foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser. Mange skattemyndigheter 
tillater ikke reduksjoner i den balanseførte verdien av goodwill som fradragsberettiget kostnad ved 
beregning av skattepliktig inntekt. Videre er anskaffelseskost for goodwill i slike jurisdiksjoner ofte ikke 
fradragsberettiget når et datterforetak avhender sin underliggende virksomhet. I slike jurisdiksjoner har 
goodwill en skattemessig verdi lik null. En forskjell mellom den balanseførte verdien av goodwill og den 
skattemessige verdien lik null er en skatteøkende midlertidig forskjell. Denne standard tillater imidlertid 
ikke innregning av forpliktelsen ved utsatt skatt som følger av dette, fordi goodwill måles som en restverdi, 
og innregningen av forpliktelsen ved utsatt skatt dermed ville øke den balanseførte verdien av goodwill.

Nytt nr. 21A og nr. 21B skal lyde:

21A.  Etterfølgende reduksjoner i en forpliktelse ved utsatt skatt som ikke innregnes fordi den oppstår ved 
førstegangsinnregning av goodwill, anses også for å ha oppstått ved førstegangsinnregningen av 
goodwill, og innregnes derfor ikke i henhold til nr. 15 bokstav a). Dersom goodwill anskaffet ved en 
virksomhetssammenslutning for eksempel har en anskaffelseskost på 100, men en skattemessig verdi lik 
null, forbyr nr. 15 bokstav a) at foretaket innregner den forpliktelsen ved utsatt skatt som følger av dette. 
Dersom foretaket senere innregner et tap ved verdifall på 20 for denne goodwillen, reduseres beløpet 
for den skatteøkende midlertidige forskjellen tilknyttet goodwillen fra 100 til 80, noe som medfører en 
reduksjon i verdien av den uinnregnede forpliktelsen ved utsatt skatt. Denne reduksjonen i verdien av 
den uinnregnede forpliktelsen ved utsatt skatt anses også for å være tilknyttet førstegangsinnregningen av 
goodwillen, og det er derfor forbudt å innregne den i henhold til nr. 15 bokstav a).

21B.  Forpliktelser ved utsatt skatt for skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til goodwill innregnes 
imidlertid i den utstrekning de ikke oppstår ved førstegangsinnregning av goodwill. Dersom goodwill 
anskaffet ved en virksomhetssammenslutning for eksempel har en anskaffelseskost på 100 som er 
skattemessig fradragsberettiget til en sats på 20 prosent per år fra overtakelsesåret, er goodwillens 
skattemessige verdi 100 ved førstegangsinnregning og 80 på slutten av overtakelsesåret. Dersom den 
balanseførte verdien av goodwill på slutten av overtakelsesåret holder seg uendret på 100, oppstår det en 
skatteøkende midlertidig forskjell på 20 ved slutten av året. Ettersom denne skatteøkende midlertidige 
forskjellen ikke er tilknyttet førstegangsinnregning av goodwillen, innregnes forpliktelsen ved utsatt skatt 
som følger av dette.

Nr. 22 bokstav a), nr. 24 bokstav a) og b) og nr. 26 bokstav c) skal lyde:

22.  …

a)  I en virksomhetssammenslutning innregner et foretak alle forpliktelser eller eiendeler ved utsatt 
skatt, og dette påvirker beløpet for goodwill eller et eventuelt overskytende beløp av det overtakende 
foretakets andel av netto virkelig verdi av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser 
og betingede forpliktelser i forhold til sammenslutningens anskaffelseskost (se nr. 19),

…

24.  en eiendel ved utsatt skatt skal innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den 
utstrekning det er sannsynlig at det vil foreligge en skattepliktig inntekt som den skattereduserende 
midlertidige forskjellen kan utnyttes mot, med mindre eiendelen ved utsatt skatt er oppstått ved 
førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse i en transaksjon som

a)  ikke er en virksomhetssammenslutning,

 og

b)  som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig overskudd eller skattepliktig 
inntekt (skattemessig underskudd).

…
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26.  …

c)  En virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost fordeles ved å innregne de identifiserbare 
eiendelene og forpliktelsene som er overtatt, til deres virkelige verdier på overtakelsestidspunktet. 
Når en overtatt forpliktelse innregnes på overtakelsestidspunktet, men de tilknyttede kostnadene ikke 
kommer til fradrag ved beregning av skattepliktige inntekter før i en senere periode, oppstår det en 
skattereduserende midlertidig forskjell som medfører en eiendel ved utsatt skatt. En eiendel ved utsatt 
skatt oppstår også når den virkelige verdien av en identifiserbar eiendel som er overtatt, er mindre enn 
dens skattemessige verdi. I begge tilfeller vil den medførende forpliktelsen ved utsatt skatt påvirke 
goodwill (se nr. 66),

og

…

Nr. 32 og overskriften umiddelbart foran oppheves.

Nr. 58 bokstav b), nr. 66-68, eksemplet etter nr. 68 og nytt nr. 68C skal lyde:

58.  …

b)  en virksomhetssammenslutning (se nr. 66-68).

66.  Som forklart i nr. 19 og nr. 26 bokstav c) kan det oppstå midlertidige forskjeller i en virksomhetssammenslutning. 
I samsvar med IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» innregner et foretak alle resulterende eiendeler 
(i den utstrekning de oppfyller kriteriene for innregning i nr. 24) eller forpliktelser ved utsatt skatt som 
identifiserbare eiendeler og forpliktelser på overtakelsestidspunktet. Følgelig påvirker slike eiendeler og 
forpliktelser ved utsatt skatt goodwill eller et eventuelt overskytende beløp av det overtakende foretakets 
andel av netto virkelig verdi av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser i forhold til sammenslutningens anskaffelseskost. I samsvar med nr. 15 bokstav a) skal et 
foretak imidlertid ikke innregne forpliktelser ved utsatt skatt som oppstår ved førstegangsinnregning av 
goodwill.

67.  Som resultat av en virksomhetssammenslutning kan et overtakende foretak vurdere om det er 
sannsynlig at det vil kunne gjenvinne sin egen eiendel ved utsatt skatt som ikke ble innregnet før 
virksomhetssammenslutningen fant sted. Det overtakende foretaket kan for eksempel benytte fordelen 
av sine uutnyttede skattemessige underskudd mot framtidig skattepliktig inntekt i det overtatte foretaket. 
I slike tilfeller innregner det overtakende foretaket en eiendel ved utsatt skatt, men inkluderer den ikke 
som en del av regnskapsføringen av virksomhetssammenslutningen, og tar derfor ikke hensyn til den ved 
fastsettelse av goodwill eller et eventuelt overskytende beløp av det overtakende foretakets andel av netto 
virkelig verdi av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i 
forhold til sammenslutningens anskaffelseskost.

68.  Dersom den mulige fordelen for et overtatt foretak ved overføring av et skattemessig underskudd eller andre 
eiendeler ved utsatt skatt ikke oppfylte kriteriene i IFRS 3 for separat innregning ved førstegangsinnregning 
av en virksomhetssammenslutning, men deretter realiseres, skal det overtakende foretaket innregne den 
medfølgende inntekten ved utsatt skatt i resultatet. I tillegg skal det overtakende foretaket

a)  redusere den balanseførte verdien av goodwill til det beløpet som ville ha blitt innregnet dersom eiendelen 
ved utsatt skatt hadde blitt innregnet som en identifiserbar eiendel fra anskaffelsestidspunktet,

 og

b)  innregne reduksjonen i balanseført verdi for goodwill som kostnad.

 Denne framgangsmåten skal imidlertid ikke medføre at beløpet for det overtakende foretakets andel 
av netto virkelig verdi av det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser overstiger sammenslutningens anskaffelseskost, og skal heller ikke øke beløpet som tidligere 
er innregnet for et eventuelt slikt overskytende beløp.
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Eksempel:

Et foretak overtok et datterforetak som hadde skattereduserende midlertidige forskjeller på 300. Skattesatsen på 
overtakelsestidspunktet var 30 prosent. Eiendelen ved utsatt skatt på 90 ble ikke innregnet som en identifiserbar 
eiendel ved beregning av en goodwill på 500 som oppstod ved virksomhetssammenslutningen. To år etter 
sammenslutningen estimerer foretaket at framtidig skattepliktig inntekt trolig vil være tilstrekkelig til å gjenvinne 
fordelen ved alle de skattereduserende midlertidige forskjellene.

Foretaket innregner en eiendel ved utsatt skatt på 90 samt en inntekt ved utsatt skatt på 90 i resultatregnskapet. 
Foretaket reduserer også den balanseførte verdien av goodwill med 90 og innregner dette beløpet som 
kostnad i resultatet. Følgelig reduseres anskaffelseskost for goodwill til 410, som er det beløpet som ville ha 
blitt innregnet dersom eiendelen ved utsatt skatt på 90 hadde blitt innregnet som en identifiserbar eiendel på 
overtakelsestidspunktet.

Dersom skattesatsen hadde økt til 40 prosent, ville foretaket ha innregnet en eiendel ved utsatt skatt på 120 (40 
prosent av 300) og en inntekt ved utsatt skatt på 120 i resultatet. Dersom skattesatsen hadde økt til 20 prosent, 
ville foretaket ha innregnet en eiendel ved utsatt skatt på 60 (20 prosent av 300) og en inntekt ved utsatt skatt på 
60 i resultatet. Foretaket reduserer også den balanseførte verdien av goodwill med 90 og innregner dette beløpet 
som kostnad i resultatet.

68C.  Som nevnt i nr. 68A kan beløpet for skattefradraget (eller det estimerte framtidige skattefradraget, målt 
i samsvar med nr. 68B) være forskjellig fra de tilknyttede akkumulerte kostnadene til godtgjørelse. 
Nr. 58 i standarden krever at periodeskatt og utsatt skatt skal innregnes som inntekt eller kostnad og 
inngå i periodens resultat, bortsett fra i den utstrekning skatten oppstår som følge av a) en transaksjon 
eller hendelse som er innregnet direkte i egenkapitalen i samme periode eller en annen periode, eller 
b) en virksomhetssammenslutning. Dersom beløpet for skattefradraget (eller det estimerte framtidige 
skattefradraget) overstiger beløpet for de tilknyttede akkumulerte kostnadene til godtgjørelse, indikerer 
dette at skattefradraget ikke bare knytter seg til kostnadene til godtgjørelse, men også til en egenkapitalpost. 
I slike tilfeller skal den overskytende tilknyttede periodeskatten eller utsatte skatten innregnes direkte i 
egenkapitalen.

C5  I IAS 14: «Segmentrapportering» gjøres følgende endringer:

 På tittelsiden skal andre ledd etter tittelen på IAS 14 lyde:

 Nr. 129 og nr. 130 i IAS 36: «Verdifall på eiendeler» setter opp visse opplysningskrav for rapportering av tap ved 
verdifall etter segment.

Standard

Nr. 19 og nr. 21 skal lyde:

19.  Eksempler på segmenteiendeler omfatter omløpsmidler som benyttes i segmentets driftsaktiviteter, eiendom, 
anlegg og utstyr, eiendeler omfattet av finansielle leieavtaler (IAS 17: «Leieavtaler») samt immaterielle 
eiendeler. Dersom en spesiell post for avskrivning tas med i segmentkostnaden, tas også den tilknyttede 
eiendelen med i segmenteiendelene. Eiendeler som benyttes til generelle formål av foretaket eller av 
hovedkontoret, tas ikke med i segmenteiendelene. Segmenteiendeler omfatter driftsmidler som deles av 
to eller flere segmenter dersom det foreligger et rimelig grunnlag for en slik fordeling. Segmenteiendeler 
omfatter goodwill som er direkte henførbar til et segment, eller som på et rimelig grunnlag kan fordeles på 
et segment, og segmentkostnad omfatter et eventuelt tap ved verdifall som er innregnet for goodwill.

21.  Målinger av segmenteiendeler og segmentforpliktelser omfatter justeringer av de tidligere balanseførte 
verdiene av identifiserbare segmenteiendeler og segmentforpliktelser for et foretak som er overtatt i en 
virksomhetssammenslutning, selv om disse justeringene bare er foretatt for å utarbeide konsernregnskap, 
og ikke er innregnet i verken morforetakets eller datterforetakets individuelle finansregnskap. 
Tilsvarende, dersom eiendom, anlegg eller utstyr er blitt verdiregulert etter en overtakelse i samsvar med 
verdireguleringsmodellen i IAS 16, gjenspeiler målingene av segmenteiendeler disse verdireguleringene.
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C6  I IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 2003) oppheves nr. 64.

C7  I IAS 19: «Ytelser til ansatte» gjøres følgende endringer:

Standard

I nr. 108 gjøres følgende endringer:

108.  I en virksomhetssammenslutning innregner et foretak eiendeler og forpliktelser som oppstår av 
pensjonsytelser, til nåverdien av forpliktelsen minus den virkelige verdien av eventuelle pensjonsmidler (se 
IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger»). Nåverdien av forpliktelsen omfatter alt av det følgende, selv 
om det overtatte foretaket ikke hadde innregnet dem på overtakelsestidspunktet:

a)  aktuarielle gevinster og tap som oppstod før overtakelsestidspunktet (enten de falt innenfor 
«korridoren» på 10 % eller ikke),

b)  kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening som oppstod av endringene av en ytelse eller av 
innføringen av en ordning før overtakelsestidspunktet,

 og

…

C8  I IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» skal nr. 30 første punktum lyde:

30.  Et datterforetaks inntekter og kostnader inngår i konsernregnskapet fra overtakelsestidspunktet, som 
definert i IFRS 3.

C9  I IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» gjøres følgende endringer:

 I nr. 2 skal definisjonen av «felles kontroll» lyde:

 «felles kontroll» er den kontraktsmessig avtalte delingen av kontroll over en økonomisk aktivitet, og 
foreligger bare når de strategiske finansielle og driftsmessige beslutningene knyttet til aktiviteten krever 
enstemmighet mellom partene som deler kontrollen (deltakerne).

 I nr. 15 utgår henvisningen til IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger». Som følge av denne endringen og 
endringer gjort ved IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» skal nr. 15 lyde:

15.  Når en investering i et tilknyttet foretak som tidligere er klassifisert som holdt for salg, ikke lenger 
oppfyller kriteriene for en slik klassifisering, skal den regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden 
fra tidspunktet da den ble klassifisert som holdt for salg. Finansregnskapene for periodene etter at 
investeringen ble klassifisert som holdt for salg, skal endres tilsvarende.

Nr. 23 og nr. 33 skal lyde:

23.  En investering i et tilknyttet foretak regnskapsføres etter egenkapitalmetoden fra tidspunktet da det 
blir til et tilknyttet foretak. Ved overtakelsen av investeringen regnskapsføres en eventuell forskjell 
mellom investeringens anskaffelseskost og investors andel av netto virkelig verdi av det tilknyttede 
foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser, i samsvar med IFRS 3: 
«Virksomhetssammenslutinger». Derfor

a)  inkluderes goodwill som er knyttet til et tilknyttet foretak, i investeringens balanseførte verdi. 
Avskrivning av slik goodwill er imidlertid ikke tillatt, og inkluderes derfor ikke ved beregning av 
investors andel av det tilknyttede foretakets resultat.
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b)  fraregnes et eventuelt overskytende av investors andel av det tilknyttede foretakets identifiserbare 
eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser i forhold til sammenslutningens anskaffelseskost, fra 
investeringens balanseførte verdi, og inkluderes i stedet som inntekt ved beregning av investors andel 
av det tilknyttede foretakets resultat i perioden da investeringen anskaffes.

   Hensiktsmessige justeringer av investors andel av det tilknyttede foretakets resultat etter overtakelsen blir 
også foretatt for å regnskapsføre eksempelvis avskrivning av avskrivbare eiendeler basert på deres virkelige 
verdier på overtakelsestidspunktet. Tilsvarende foretas det hensiktsmessige justeringer av investors andel 
av det tilknyttede foretakets resultat etter overtakelsen med hensyn til tap ved verdifall innregnet av det 
tilknyttede foretaket, for eksempel goodwill eller eiendom, anlegg og utstyr.

33.  Ettersom goodwill som er inkludert i den balanseførte verdien av en investering i et tilknyttet foretak, 
ikke innregnes separat, testes den ikke separat for verdifall ved anvendelse av kravene for testing av 
goodwill for verdifall i IAS 36: «Verdifall på eiendeler». I stedet blir hele den balanseførte verdien av 
investeringen testet for verdifall i henhold til IAS 36, ved at investeringens gjenvinnbare beløp (høyeste 
verdi av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter) sammenlignes med dens balanseførte verdi, 
når anvendelsen av kravene i IAS 39 indikerer at investeringen kan ha falt i verdi. Ved beregning av 
investeringens bruksverdi skal et foretak estimere:

a)  sin andel av nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer som forventes å bli generert av det 
tilknyttede foretaket, herunder kontantstrømmene fra det tilknyttede foretakets drift, samt provenyet 
ved endelig avhending av investeringen,

eller

b)  nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene som forventes å oppstå av utbytte som 
investeringen vil gi, og fra investeringens endelige avhending.

Under hensiktsmessige forutsetninger vil begge metoder gi samme resultat.

C10  I IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet» gjøres følgende endringer:

 I nr. 3 skal definisjonen av «felles kontroll» lyde:

 «felles kontroll» er den kontraktsmessig avtalte delingen av kontroll over en økonomisk aktivitet, og 
foreligger bare når de strategiske finansielle og driftsmessige beslutningene knyttet til aktiviteten krever 
enstemmighet mellom partene som deler kontrollen (deltakerne).

 Nr. 11 skal lyde:

11.  Den kontraktsmessige avtalen oppretter felles kontroll over den felleskontrollerte virksomheten. Et slikt 
krav sikrer at ingen enkeltstående deltaker i den felleskontrollerte virksomheten er i en slik stilling at denne 
ensidig kan kontrollere aktiviteten.

I nr. 43 utgår henvisningen til IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger». Som følge av denne endringen og 
endringer gjort ved IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» skal nr. 43 lyde:

43.  Når en andel i en felleskontrollert virksomhet som tidligere er klassifisert som holdt for salg, ikke lenger 
oppfyller kriteriene for en slik klassifisering, skal den regnskapsføres ved hjelp av forholdsmessig 
konsolidering eller egenkapitalmetoden fra tidspunktet da den ble klassifisert som holdt for salg. 
Finansregnskap for periodene etter at den ble klassifisert som holdt for salg, endres tilsvarende.
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C11  I IAS 32: «Finansielle instrumenter – opplysninger og presentasjon» (revidert 2003) blir tidligere nr. 4 bokstav 
c) nr. 4 bokstav d). Tidligere nr. 4 bokstav d) blir nr. 4 bokstav c) og skal lyde:

c) avtaler om betinget vederlag ved en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

Som følge av denne endringen og endringer gjort ved IFRS 4: «Forsikringskontrakter» skal nr. 4 bokstav c)–e) 
lyde:

c)  kontrakter om betinget vederlag ved en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

d)  forsikringskontrakter som definert i ifrs 4: «forsikringskontrakter». Denne standard får imidlertid 
anvendelse på derivater som er innebygd i forsikringskontrakter, dersom ias 39 krever at foretaket 
regnskapsfører dem separat.

e)  finansielle instrumenter som hører inn under virkeområdet til ifrs 4, fordi de inneholder en 
skjønnsmessig del. Utstederen av disse instrumentene er fritatt fra å anvende nr. 15-32 og aG25-aG35 
i denne standard på disse elementene når det gjelder sondringen mellom finansielle forpliktelser 
og egenkapitalinstrumenter. Disse instrumentene er imidlertid underlagt alle andre krav i denne 
standard. Denne standard får dessuten anvendelse på derivater som er innebygd i disse instrumentene  
(se ias 39).

 Nr. 4 bokstav f), som ble innsatt ved IFRS 2: «Aksjebasert betaling», forblir uendret.

C12  I IAS 33: «Resultat per aksje» skal nr. 22 og nr. 64 lyde:

22.  Ordinære aksjer utstedt som en del av en virksomhetssammenslutnings anskaffelseskost blir inkludert i det 
veide gjennomsnittlige antallet aksjer fra og med overtakelsestidspunktet. Dette skyldes at det overtakende 
foretaket inkorporerer det overtatte foretakets resultat i sitt resultatregnskap fra dette tidspunktet.

64.  Dersom… skal det opplyses om dette. i tillegg skal basisresultat og utvannet resultat per aksje for 
alle de presenterte periodene justeres for virkningene av feil og justeringer som skyldes endringer i 
regnskapsprinsipper som regnskapsføres med tilbakevirkende kraft.

C13  I IAS 34: «Delårsrapportering» skal nr. 16 bokstav i) og nr. 18 lyde:

16.  …

i)  virkningen av endringer i foretakets sammensetning i løpet av delårsperioden, herunder 
virksomhetssammenslutninger, overtakelse eller avhending av datterforetak og langsiktige 
investeringer, omstruktureringer og nedleggelser. med hensyn til virksomhetssammenslutninger 
skal foretaket gi de opplysningene som kreves i henhold til nr. 66-73 i ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»,

 og

…

18.  Andre standarder spesifiserer opplysninger som skal gis i finansregnskapet. I denne sammenheng betyr 
finansregnskap et komplett finansregnskap av den typen som normalt inkluderes i en årsrapport og noen 
ganger inkluderes i andre rapporter. Med unntak for det som kreves av nr. 16 bokstav i), stilles det ikke 
krav om opplysningene som kreves i henhold til disse andre standardene, dersom et foretaks delårsrapport 
bare inneholder et sammendratt finansregnskap og utvalgte forklarende noter, og ikke et fullstendig 
finansregnskap.
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C14  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» gjøres følgende endringer i nr. 5:

5.  Der en annen standard omhandler en særlig type avsetning, betinget forpliktelse eller betinget eiendel, skal et 
foretak anvende den relevante standard istedenfor denne standard. IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 
omhandler for eksempel et overtakende foretaks behandling av betingede forpliktelser som er overtatt ved 
en virksomhetssammenslutning. Tilsvarende er visse typer avsetninger også omhandlet i standarder om

 …

C15  I IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» (revidert 2003) oppheves nr. 2 bokstav f) og 
h) ved IFRS 4: «Forsikringskontrakter». Nr. 2 bokstav g) blir nr. 2 bokstav f) og endres som angitt nedenfor. 
Nytt nr. 2 bokstav g) skal lyde som angitt nedenfor. Etter disse endringene og endringer gjort ved IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter» skal nr. 2 bokstav d)–g) lyde:

d)  finansielle instrumenter utstedt av foretaket som oppfyller definisjonen på et egenkapitalinstrument 
i ias 32 (herunder opsjoner og tegningsretter). innehaveren av slike egenkapitalinstrumenter skal 
imidlertid anvende denne standard på disse instrumentene, med mindre de omfattes av unntaket i 
bokstav a) ovenfor.

e)  rettigheter og plikter i henhold til en forsikringskontrakt som definert i ifrs 4: «forsikringskontrakter» 
eller i henhold til en kontrakt som hører inn under virkeområdet til ifrs 4, fordi den inneholder en 
skjønnsmessig del. Denne standard får imidlertid anvendelse på et derivat som er innebygd i en slik 
kontrakt dersom derivatet i seg selv ikke er en kontrakt som hører inn under virkeområdet til ifrs 
4 (se nr. 10-13 og aG23-aG33 i vedlegg a). Dessuten, dersom en forsikringskontrakt er en finansiell 
garantikontrakt som er inngått eller opprettholdt ved overdragelse til en annen part av finansielle 
eiendeler eller finansielle forpliktelser innenfor denne standards virkeområde, skal utstederen anvende 
denne standard på kontrakten (se nr. 3 samt aG4a i vedlegg a).

f)  kontrakter om betinget vederlag i en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

g)  kontrakter mellom et overtakende foretak og en selger i en virksomhetssammenslutning om å kjøpe eller 
selge et overtatt foretak på et framtidig tidspunkt.

Nr. 2 bokstav i) og j) blir nr. 2 bokstav h) og i). Nr. 2 bokstav i) ble innsatt ved IFRS 2: «Aksjebasert betaling».

C16  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

C17  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

C18  I SIC-32: «Immaterielle eiendeler — kostnader vedrørende nettsteder» gjøres følgende endringer:

 Nr. 8–10 skal lyde:

8.  Et nettsted som etableres som resultat av utvikling, skal innregnes som immateriell eiendel dersom, og 
bare dersom, et foretak, i tillegg til å være i overensstemmelse med de generelle kravene beskrevet i IAS 
38 nr. 21 for innregning og førstegangsmåling, kan oppfylle kravene i IAS 38 nr. 57. Et foretak vil kunne 
tilfredsstille kravet om å vise hvordan foretakets nettsted vil generere sannsynlige framtidige økonomiske 
fordeler i samsvar med IAS 38 nr. 57 bokstav d) når nettstedet for eksempel kan generere driftsinntekter, 
herunder direkte driftsinntekter fra plassering av ordrer. Et foretak vil ikke kunne vise hvordan et nettsted 
som utelukkende eller i hovedsak er utviklet for å fremme og reklamere for foretakets egne produkter 
og tjenester, vil generere sannsynlige framtidige økonomiske fordeler, og følgelig skal alle utgifter ved 
utviklingen av et slikt nettsted innregnes som kostnad når de påløper.
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9.  Eventuelle interne utgifter ved utvikling og drift av foretakets eget nettsted skal regnskapsføres i 
overensstemmelse med IAS 38. Arten av hver aktivitet som foretaket pådrar seg utgifter for (for eksempel 
opplæring av ansatte og vedlikehold av nettstedet), og nettstedets utviklingstrinn eller etterfølgende 
utvikling, skal vurderes for å fastsette den mest hensiktsmessige regnskapsmessige behandlingen 
(ytterligere veiledning er gitt i vedlegget til denne tolkning). Eksempel:

a)  Planleggingstrinnet tilsvarer med hensyn til art forskningsfasen i IAS 38 nr. 54-56. Utgifter som 
påløper på dette trinnet, skal innregnes som kostnad når de påløper. 

b)  Utviklingstrinnet for applikasjoner og infrastruktur, for grafisk utforming og for innholdsutvikling, 
i den utstrekning dette innholdet blir utviklet for andre formål enn å reklamere for og fremme et 
foretaks egne produkter og tjenester, tilsvarer med hensyn til art utviklingsfasen i IAS 38 nr. 57-64. 
Utgifter som påløper på disse trinnene, skal inkluderes i et nettsteds anskaffelseskost og innregnes 
som immateriell eiendel i samsvar med nr. 8 i denne tolkning når utgiftene kan henføres direkte 
til og er nødvendige for å opprette, produsere eller utarbeide nettstedet slik at det kan fungere etter 
ledelsens hensikt. For eksempel skal utgifter til å kjøpe inn eller lage innhold (bortsett fra innhold 
som reklamerer for og fremmer foretakets egne produkter og tjenester) spesifikt for et nettsted, eller 
utgifter til å kunne gjøre bruk av innholdet (for eksempel en avgift for å anskaffe en lisens for å gjengi 
informasjon) på nettstedet, inkluderes i anskaffelseskost for utvikling når dette vilkåret er oppfylt. Men 
i overensstemmelse med IAS 38 nr. 71 skal utgifter vedrørende en immateriell post som opprinnelig 
ble innregnet som kostnad i tidligere finansregnskap, ikke innregnes som en del av en immateriell 
eiendel anskaffelseskost på et senere tidspunkt (for eksempel dersom utgiftene til opphavsrett er fullt 
ut avskrevet, og innholdet deretter publiseres på et nettsted).

c)  Utgifter som påløper på innholdsutviklingstrinnet, i den utstrekning dette innholdet er utviklet for 
å reklamere for og fremme foretakets egne produkter og tjenester (for eksempel digitale fotografier 
av produkter), skal innregnes som kostnad når de påløper i overensstemmelse med IAS 38 
nr. 69 bokstav c). For eksempel, ved regnskapsføring av utgifter til profesjonelle tjenester, som å 
ta digitale bilder av et foretaks egne produkter og forbedre visningen av dem, skal utgifter til dette 
innregnes som kostnad etter hvert som de profesjonelle tjenestene mottas under prosessen, ikke når de 
digitale bildene blir vist på nettstedet.

d)  Driftsfasen begynner når utviklingen av et nettsted er fullført. Utgifter som påløper på dette trinnet, 
skal innregnes som kostnad når de påløper, med mindre de oppfyller innregningskriteriene i IAS 38 
nr. 18.

10.  Et nettsted som innregnes som immateriell eiendel i henhold til nr. 8 i denne tolkning, skal måles etter 
førstegangsinnregning ved anvendelse av kravene i IAS 38 nr. 72-87. Det beste estimatet av et nettsteds 
utnyttbare levetid skal være kort.

Leddet om ikrafttredelse skal lyde:

 Ikrafttredelse: Denne tolkning trer i kraft 25. mars 2002. Virkningene av å vedta denne tolkning skal 
regnskapsføres ved hjelp av overgangskravene i den versjonen av IAS 38 som ble utgitt i 1998. Når 
et nettsted derfor ikke oppfyller kriteriene for innregning som immateriell eiendel, men tidligere var 
innregnet som eiendel, skal posten fraregnes på tidspunktet da denne tolkning trer i kraft. Når et nettsted 
allerede eksisterer, og utgiftene til å utvikle det oppfyller kriteriene for innregning som en immateriell 
eiendel, men ikke tidligere var innregnet som eiendel, skal den immaterielle eiendelen ikke innregnes på 
tidspunktet da denne tolkning trer i kraft. Når et nettsted allerede eksisterer, og utgiftene til å utvikle det 
oppfyller kriteriene for innregning som immateriell eiendel, når det tidligere var innregnet som eiendel og 
i utgangspunktet målt til anskaffelseskost, skal det beløpet som ble innregnet første gang, anses for å være 
riktig fastsatt.
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Forsikringskontrakter

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-12

Innebygde derivater 7-9

Dekomponering av innskuddskomponenter 10-12

Innregning og måling 13-35

Midlertidig unntak fra visse andre IFRS-er 13-20

Test av forpliktelsers tilstrekkelighet 15-19

Verdifall på gjenforsikringseiendeler 20

Endringer i regnskapsprinsipper 21-30

Løpende markedsrenter 24

Fortsatt anvendelse av eksisterende praksis 25

Forsiktighet 26

Framtidige investeringsmarginer 27-29

Skyggeregnskap 30

Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeoverdragelse 31-33

Skjønnsmessige deler 34-35

Skjønnsmessige deler i forsikringskontrakter 34

Skjønnsmessige deler i finansielle instrumenter 35

Opplysninger 36-39

Forklaring på innregnede beløp 36-37

Kontantstrømmers størrelse, tidspunkter og usikkerhet 38-39

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 40-45

Opplysninger 42-44

Ny øremerking av finansielle eiendeler 45

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette den finansielle rapporteringen av forsikringskontrakter i foretak som 
utsteder slike kontrakter (i denne standard betegnet som forsikringsgivere) fram til at Styret fullfører andre fase av 
sitt prosjekt for forsikringskontrakter. Denne standard krever særlig

a)  begrensede forbedringer av forsikringsgiveres regnskapsføring av forsikringskontrakter.
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b)  opplysninger som identifiserer og forklarer de beløpene i en forsikringsgivers finansregnskap som stammer fra 
forsikringskontrakter, og som hjelper brukere av slike finansregnskap å forstå størrelsen på, tidspunktene for 
og usikkerheten i framtidige kontantstrømmer fra forsikringskontrakter.

VIRKEOMRÅDE

2.  Et foretak skal anvende denne standard på

a)  forsikringskontrakter (herunder gjenforsikringskontrakter) som det utsteder, og gjenforsikringskontrakter som 
det innehar.

b)  finansielle instrumenter som det utsteder med en skjønnsmessig del (se nr. 35). IAS 32: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger og presentasjon» krever opplysninger om finansielle instrumenter, herunder 
finansielle instrumenter som inneholder slike elementer.

3.  Denne standard omhandler ikke andre sider ved forsikringsgiveres regnskapsføring, for eksempel regnskapsføring 
av finansielle eiendeler som eies av forsikringsgivere, eller finansielle forpliktelser som utstedes av forsikringsgivere 
(se IAS 32 og IAS 39: «Finansielle instrumenter – innregning og måling»), unntatt i overgangsbestemmelsene i nr. 
45.

4.  Et foretak skal ikke anvende denne standard på

a)  produktgarantier som utstedes direkte av en produsent, forhandler eller detaljist (se IAS 18: «Driftsinntekter» 
og IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler»).

b)  arbeidsgiveres eiendeler og forpliktelser i forbindelse med pensjonsinnretninger (se IAS 19: «Ytelser til 
ansatte» og IFRS 2: «Aksjebasert betaling») og avtalte fratredelsesytelser som rapporteres av ytelsesbaserte 
pensjonsinnretninger (se IAS 26: «Regnskapsføring og rapportering av pensjonsinnretninger»).

c)  kontraktsmessige rettigheter eller kontraktsmessige plikter som er betinget av framtidig bruk av, eller rett til 
å bruke, en ikke-finansiell gjenstand (for eksempel visse lisensavgifter, royalties, betingede leiebetalinger 
og lignende poster), samt leietakeres restverdigaranti som er innebygd i en finansiell leieavtale (se IAS 17: 
«Leieavtaler», IAS 18: «Driftsinntekter» og IAS 38: «Immaterielle eiendeler»).

d)  finansielle garantier som et foretak inngår eller opprettholder ved overdragelse til en annen part av finansielle 
eiendeler eller finansielle forpliktelser innenfor virkeområdet til IAS 39, uansett om de finansielle garantiene 
betegnes som finansielle garantier, kredittilsagn eller forsikringskontrakter (se IAS 39).

e)  skyldig eller tilgodehavende betinget vederlag ved en virksomhetssammenslutning (se IFRS 3: 
«Virksomhetssammenslutninger»).

f)  direkte forsikringskontrakter som foretaket innehar (dvs. direkte forsikringskontrakter der foretaket er 
forsikringstaker). En cedent skal imidlertid anvende denne standard på sine gjenforsikringskontrakter.

5.  For å lette henvisningen betegner denne standard ethvert foretak som utsteder en forsikringskontrakt, som en 
forsikringsgiver, uansett om utstederen anses som en forsikringsgiver i juridisk eller tilsynsmessig sammenheng 
eller ikke.

6.  En gjenforsikringskontrakt er en type forsikringskontrakt. Derfor gjelder alle henvisninger til forsikringskontrakter 
i denne standard også for gjenforsikringskontrakter.
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Innebygde derivater

7.  IAS 39 krever at et foretak atskiller visse innebygde derivater fra vertskontrakten, måler dem til virkelig verdi og 
inkluderer endringer i deres virkelige verdi i resultatet. IAS 39 får anvendelse på derivater som er innebygd i en 
forsikringskontrakt, med mindre det innebygde derivatet selv er en forsikringskontrakt.

8.  Som et unntak fra kravet i IAS 39 er det ikke påkrevd for en forsikringsgiver å atskille en forsikringstakers opsjon 
om gjenkjøp av en forsikringskontrakt til et fast beløp (eller til et beløp basert på et fast beløp og en rentesats) og 
måle denne til virkelig verdi, selv om utøvelseskursen er forskjellig fra vertsforsikringsforpliktelsens balanseførte 
verdi. Kravet i IAS 39 får imidlertid anvendelse på en salgsopsjon eller en opsjon om kontant gjenkjøpsopsjon 
som er innebygd i en forsikringskontrakt dersom gjenkjøpsverdien varierer med endringen i en finansiell variabel 
(for eksempel en egenkapital- eller råvarepris eller -indeks) eller en ikke-finansiell variabel som ikke er spesifikk 
for en kontraktspart. Dessuten får dette kravet anvendelse dersom innehaverens evne til å utøve en salgsopsjon 
eller kontant gjenkjøpsopsjon utløses av en endring i en slik variabel (for eksempel en salgsopsjon som kan utøves 
dersom en børsindeks når et spesifisert nivå).

9.  Nr. 8 gjelder også for opsjoner om gjenkjøp av finansielle instrumenter som inneholder en skjønnsmessig del.

Dekomponering av innskuddskomponenter

10.  Noen forsikringskontrakter inneholder både en forsikringskomponent og en innskuddskomponent. I noen tilfeller 
er det påkrevd eller tillatt for en forsikringsgiver å dekomponere disse komponentene:

a)  dekomponering kreves dersom begge de følgende vilkårene er oppfylt:

i)  forsikringsgiveren kan måle innskuddskomponenten (herunder eventuelle innebygde gjenkjøpsopsjoner) 
separat (dvs. uten å ta hensyn til forsikringskomponenten).

ii)  forsikringsgiverens regnskapsprinsipper krever ikke på annen måte innregning av alle plikter og rettigheter 
som stammer fra innskuddskomponenten.

b)  dekomponering er tillatt, men ikke påkrevd, dersom forsikringsgiveren kan måle innskuddskomponenten 
separat som i bokstav a) i), men forsikringsgiverens regnskapsprinsipper krever innregning av alle plikter og 
rettigheter som stammer fra innskuddskomponenten, uansett hvilket grunnlag som brukes for å måle disse 
rettighetene og pliktene.

c)  dekomponering er forbudt dersom en forsikringsgiver ikke kan måle innskuddskomponenten separat som i 
bokstav a) i).

11.  Følgende er et eksempel på et tilfelle der en forsikringsgivers regnskapsprinsipper ikke krever innregning av 
alle plikter som stammer fra en innskuddskomponent. En cedent mottar erstatning for tap fra en gjenforsikrer, 
men kontrakten forplikter gjenforsikringstakeren til å tilbakebetale erstatningen i framtidige år. Denne plikten 
stammer fra en innskuddskomponent. Dersom cedentens regnskapsprinsipper ellers ville ha tillatt ham å innregne 
erstatningen som inntekt uten å innregne den medfølgende forpliktelsen, er dekomponering påkrevd.

12.  For å dekomponere en kontrakt skal en forsikringsgiver

a)  anvende denne standard på forsikringskomponenten.

b)  anvende IAS 39 på innskuddskomponenten.
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INNREGNING OG MÅLING

Midlertidig unntak fra visse andre IFRS-er

13.  Nr. 10-12 i IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» angir kriterier som et 
foretak skal anvende ved utarbeiding av regnskapsprinsipper dersom det ikke finnes noen standard som gjelder 
spesifikt for en post. Denne standard fritar imidlertid en forsikringsgiver fra å anvende disse kriteriene på sine 
regnskapsprinsipper for

a)  forsikringskontrakter som forsikringsgiveren utsteder (herunder tilknyttede anskaffelsesutgifter og tilknyttede 
immaterielle eiendeler, for eksempel de som er beskrevet i nr. 31 og nr. 32),

 og

b)  gjenforsikringskontrakter som forsikringsgiveren innehar.

14.  Denne standard fritar likevel ikke en forsikringsgiver fra visse konsekvenser av kriteriene i nr. 10-12 i IAS 8. Særlig 
gjelder det at en forsikringsgiver

a)  ikke skal innregne eventuelle avsetninger til mulige framtidige erstatningskrav som forpliktelse dersom disse 
kravene oppstår i henhold til forsikringskontrakter som ikke finnes på rapporteringstidspunktet (for eksempel 
katastrofeavsetninger og utjevningsavsetninger).

b)  skal utføre testen av forpliktelsers tilstrekkelighet som er beskrevet i nr. 15-19.

c)  skal fjerne en forsikringsforpliktelse (eller en del av en forsikringsforpliktelse) fra balansen når, og bare når, 
den har opphørt, dvs. når forpliktelsen angitt i kontrakten er oppfylt, kansellert eller utløpt.

d)  ikke skal motregne

i)  gjenforsikringseiendeler mot de tilknyttede forsikringsforpliktelsene,

 eller

ii)  inntekter eller kostnader fra gjenforsikringskontrakter mot kostnadene eller inntektene fra de tilknyttede 
forsikringskontraktene.

e)  skal vurdere om forsikringsgiverens gjenforsikringseiendeler har falt i verdi (se nr. 20).

Tes t  av  fo rp l i k t e l s e r s  t i l s t r ekke l i ghe t

15.  En forsikringsgiver skal på hvert rapporteringstidspunkt vurdere om de innregnede forsikringsforpliktelsene 
er tilstrekkelige, ved hjelp av gjeldende estimater av framtidige kontantstrømmer i henhold til 
forsikringsgiverens forsikringskontrakter. Dersom denne vurderingen viser at den balanseførte verdien av 
forsikringsgiverens forsikringsforpliktelser (med fradrag for tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter og 
tilknyttede immaterielle eiendeler, for eksempel de som er omtalt i nr. 31 og nr. 32) er utilstrekkelig sett i lys 
av de estimerte framtidige kontantstrømmene, skal hele forskjellen innregnes i resultatet.

16.  Dersom en forsikringsgiver anvender en test av forpliktelsers tilstrekkelighet som oppfyller angitte minstekrav, 
stiller denne standard ikke ytterligere krav. Minstekravene er følgende:

a)  Testen tar hensyn til gjeldende estimater av alle kontraktsmessige kontantstrømmer og av tilknyttede 
kontantstrømmer, for eksempel utgifter til behandling av erstatningskrav, samt kontantstrømmer som følger av 
innebygde opsjoner og garantier.

b)  Dersom testen viser at forpliktelsen er utilstrekkelig, skal hele underskuddet innregnes i resultatet.
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17.  Dersom en forsikringsgivers regnskapsprinsipper ikke krever en test av forpliktelsers tilstrekkelighet som oppfyller 
minstekravene i nr. 16, skal forsikringsgiveren

a)  fastsette den balanseførte verdien av de relevante forsikringsforpliktelsene(1), med fradrag for den balanseførte 
verdien av

i)  eventuelle tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter,

 og

ii)  eventuelle tilknyttede immaterielle eiendeler, for eksempel immaterielle eiendeler anskaffet ved en 
virksomhetssammenslutning eller porteføljeoverdragelse (se nr. 31 og nr. 32). Det tas imidlertid ikke 
hensyn til tilknyttede gjenforsikringseiendeler, da forsikringsgiveren regnskapsfører disse separat (se nr. 
20).

b)  avgjøre om beløpet beskrevet i bokstav a) er mindre enn den balanseførte verdien som ville ha blitt krevd 
dersom de relevante forsikringsforpliktelsene hørte inn under virkeområdet til IAS 37: «Avsetninger, 
betingede forpliktelser og betingede eiendeler». Dersom beløpet er mindre, skal forsikringsgiveren 
innregne hele forskjellen i resultatet og redusere den balanseførte verdien av de tilknyttede periodiserte 
anskaffelsesutgiftene eller de tilknyttede immaterielle eiendelene, eller øke den balanseførte verdien av de 
relevante forsikringsforpliktelsene.

18.  Dersom en forsikringsgivers test av forpliktelsers tilstrekkelighet oppfyller minstekravene i nr. 16, skal testen 
anvendes på det sammenslåingsnivået som er angitt i testen. Dersom tilstrekkelighetstesten ikke oppfyller disse 
minstekravene, skal sammenligningen beskrevet i nr. 17 foretas for en portefølje av kontrakter som er forbundet 
med stort sett de samme risikoene, og som forvaltes samlet som en enkelt portefølje.

19.  Beløpet beskrevet i nr. 17 bokstav b) (dvs. resultatet av anvendelsen av IAS 37) skal gjenspeile framtidige 
investeringsmarginer (se nr. 27-29) dersom, og bare dersom, beløpet beskrevet i nr. 17 bokstav a) også gjenspeiler 
disse marginene.

Ve rd i f a l l  på  g j en fo r s ik r i ngse i ende l e r

20.  Dersom en cedents gjenforsikringseiendel har falt i verdi, skal han redusere eiendelens balanseførte verdi 
tilsvarende og innregne dette tapet ved verdifall i resultatet. En gjenforsikringseiendel har falt i verdi dersom, og 
bare dersom

a)  det foreligger objektiv dokumentasjon, som følge av en hendelse som oppstod etter førstegangsinnregning av 
eiendelen, på at cedenten kanskje ikke vil motta alle beløpene som han har krav på etter kontraktens vilkår,

 og

b)  at hendelsen har en virkning som kan måles på en pålitelig måte, på beløpene som cedenten vil motta fra 
gjenforsikreren.

Endringer i regnskapsprinsipper

21.  Nr. 22-30 gjelder både for endringer foretatt av en forsikringsgiver som allerede anvender IFRS, og for endringer 
foretatt av en forsikringsgiver som anvender IFRS første gang.

22.  En forsikringsgiver kan endre regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter dersom, og bare dersom, 
endringene medfører at finansregnskapet blir mer relevant for brukernes behov når de tar økonomiske 
beslutninger, uten at det blir mindre pålitelig, eller blir mer pålitelig uten at det blir mindre relevant for disse 
behovene. Forsikringsgiveren skal vurdere relevans og pålitelighet ut fra kriteriene i IAS 8.

(1) De relevante forsikringsforpliktelsene er de forsikringsforpliktelsene (og tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter og tilknyttede 
immaterielle eiendeler) der forsikringsgiverens regnskapsprinsipper ikke krever en test av forpliktelsers tilstrekkelighet som 
oppfyller minstekravene i nr. 16.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/586 24.4.2008

IRFS 4

23.  For å rettferdiggjøre endringer i sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter skal en forsikringsgiver 
dokumentere at endringene bringer finansregnskapet nærmere en oppfyllelse av kriteriene i IAS 8, men endringene 
trenger ikke å medføre fullstendig oppfyllelse av disse kriteriene. Følgende særskilte spørsmål drøftes nedenfor:

a)  gjeldende rentesatser (nr. 24),

b)  fortsatt anvendelse av eksisterende praksis (nr. 25),

c)  forsiktighet (nr. 26),

d)  framtidige investeringsmarginer (nr. 27-29),

 og

e)  skyggeregnskap (nr. 30).

Løpende  markeds r en t e r

24.  Det er tillatt, men ikke påkrevd, for en forsikringsgiver å endre sine regnskapsprinsipper slik at øremerkede 
forsikringsforpliktelser(1) måles på nytt for å gjenspeile løpende markedsrenter, og endringer i disse forpliktelsene 
innregnes i resultatet. På dette tidspunktet kan forsikringsgiveren også innføre regnskapsprinsipper som krever 
andre gjeldende estimater og forutsetninger for de øremerkede forpliktelsene. Valget i dette nummer tillater at en 
forsikringsgiver endrer sine regnskapsprinsipper for øremerkede forpliktelser uten å anvende disse prinsippene 
konsekvent på alle tilsvarende forpliktelser, som ellers ville ha vært påkrevd i henhold til IAS 8. Dersom en 
forsikringsgiver øremerker forpliktelser i henhold til dette valget, skal forsikringsgiveren fortsette å anvende 
løpende markedsrenter (og eventuelt de andre løpende estimatene og forutsetningene) konsekvent i alle perioder 
på alle slike forpliktelser inntil de opphører.

Fo r t s a t t  anvende l s e  av  eks i s t e r ende  p r aks i s

25.  En forsikringsgiver kan fortsette å anvende følgende typer praksis, men kravet i nr. 22 oppfylles ikke ved å innføre 
noen av dem:

a)  måling av forsikringsforpliktelser på udiskontert grunnlag.

b)  måling av kontraktsmessige rettigheter til framtidige honorarer for investeringsforvaltning, til et beløp 
som overstiger deres virkelige verdi basert på en sammenligning med gjeldende honorarer som kreves av 
andre markedsdeltakere for lignende tjenester. Det er sannsynlig at den virkelige verdien ved inngåelse 
av disse kontraktsmessige rettighetene tilsvarer de påløpte etableringsutgiftene, med mindre framtidige 
honorarer for investeringsforvaltning og tilknyttede utgifter ikke er i overensstemmelse med sammenlignbare 
markedssatser.

c)  bruk av uensartede regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter (og tilknyttede periodiserte anskaffelsesutgifter 
og eventuelle tilknyttede immaterielle eiendeler) i datterforetak, unntatt det som er tillatt etter nr. 24. Dersom 
disse regnskapsprinsippene ikke er ensartede, kan en forsikringsgiver endre dem, forutsatt at endringene ikke 
gjør regnskapsprinsippene mer forskjellige, og forutsatt at regnskapsprinsippene også oppfyller de øvrige 
kravene i denne standard.

Fo r s i k t i ghe t

26.  En forsikringsgiver trenger ikke å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter for å eliminere 
overdreven forsiktighet. Dersom en forsikringsgiver allerede måler sine forsikringskontrakter med tilstrekkelig 
forsiktighet, skal forsikringsgiveren imidlertid ikke innføre ytterligere forsiktighet.

(1) I dette nummer omfatter forsikringsforpliktelser tilknyttede anskaffelsesutgifter og tilknyttede immaterielle eiendeler, for eksempel 
de som er beskrevet i nr. 31 og nr. 32.
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Fram t id ige  i nves t e r i ngsmarg ine r

27.  En forsikringsgiver trenger ikke å endre sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter for å eliminere 
framtidige investeringsmarginer. Om ikke annet kan påvises, gjelder imidlertid antakelsen om at en forsikringsgivers 
finansregnskap vil bli mindre relevant og pålitelig dersom forsikringsgiveren innfører regnskapsprinsipper som 
gjenspeiler framtidige investeringsmarginer i målingen av forsikringskontrakter, med mindre disse marginene 
påvirker de kontraktsmessige betalingene. Følgende er to eksempler på regnskapsprinsipper som gjenspeiler slike 
marginer:

a)  bruk av en diskonteringsrente som gjenspeiler den estimerte avkastningen på forsikringsgiverens eiendeler,

 eller

b)  framskrivning av avkastningen på disse eiendelene til en estimert sats, diskontering av denne framskrevne 
avkastningen til en annen sats, og inkludering av resultatet i målingen av forpliktelsen.

28.  En forsikringsgiver kan tilsidesette antakelsen beskrevet i nr. 27 dersom, og bare dersom, endringene i 
regnskapsprinsipper for øvrig øker relevansen og påliteligheten av finansregnskapet tilstrekkelig til å veie opp for 
den reduksjonen i relevans og pålitelighet som forårsakes av at framtidige investeringsmarginer inkluderes. Det 
kan for eksempel være tilfeller der en forsikringsgivers regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter omfatter 
overdrevent forsiktige forutsetninger som er satt opp ved inngåelsen, samt en diskonteringsrente som er foreskrevet 
av en reguleringsmyndighet uten direkte henvisning til markedsforholdene, og der regnskapsprinsippene ikke tar 
høyde for visse innebygde opsjoner og garantier. Forsikringsgiveren kan gjøre sitt finansregnskap mer relevant 
uten å gjøre det mindre pålitelig ved å skifte til et omfattende, investorrettet grunnlag for regnskapsføring som er i 
utstrakt bruk og omfatter

a)  gjeldende estimater og forutsetninger,

b)  en rimelig (men ikke overdrevent forsiktig) justering for å gjenspeile risiko og usikkerhet,

c)  målinger som gjenspeiler både egenverdien og tidsverdien av innebygde opsjoner og garantier,

 og

d)  en gjeldende markedsrente for diskontering, selv om denne diskonteringsrenten gjenspeiler den estimerte 
avkastningen på forsikringsgiverens eiendeler.

29.  Med noen målemetoder brukes diskonteringsrenten til å fastsette nåverdien av en framtidig fortjenestemargin. 
Denne fortjenestemarginen henføres deretter til forskjellige perioder etter en formel. Med disse metodene har 
diskonteringsrenten bare indirekte innvirkning på målingen av forpliktelsen. Særlig har bruk av en mindre 
hensiktsmessig diskonteringsrente begrenset eller ingen innvirkning på målingen av forpliktelsen ved inngåelsen. 
Med andre metoder bestemmes imidlertid målingen av forpliktelsen direkte av diskonteringsrenten. I sistnevnte 
tilfelle er det svært usannsynlig at en forsikringsgiver kan tilsidesette antakelsen beskrevet i nr. 27, ettersom 
innføringen av en eiendelsbasert diskonteringsrente har en mer vesentlig innvirkning.

Skygge regnskap

30.  I noen regnskapsmodeller har realiserte gevinster eller tap på en forsikringsgivers eiendeler direkte innvirkning 
på målingen av noen av eller alle a) forsikringsgiverens forsikringsforpliktelser, b) tilknyttede periodiserte 
anskaffelsesutgifter, og c) tilknyttede immaterielle eiendeler, for eksempel de som er beskrevet i nr. 31 og nr. 32. 
Det er tillatt, men ikke påkrevd, for en forsikringsgiver å endre sine regnskapsprinsipper slik at innregnede men 
urealiserte gevinster eller tap på en eiendel påvirker disse målingene på samme måte som realiserte gevinster eller 
tap. Den tilknyttede justeringen av forsikringsforpliktelsen (eller periodiserte anskaffelsesutgifter eller immaterielle 
eiendeler) skal innregnes i egenkapitalen dersom, og bare dersom, de urealiserte gevinstene eller tapene innregnes 
direkte i egenkapitalen. Denne praksisen betegnes noen ganger som «skyggeregnskap».
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Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeoverdragelse

31.  For å oppfylle kravene i IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» skal en forsikringsgiver måle 
forsikringsforpliktelsene og forsikringseiendelene som overtas ved en virksomhetssammenslutning, til virkelig 
verdi på overtakelsestidspunktet. Det er imidlertid tillatt, men ikke påkrevd, for en forsikringsgiver å bruke en 
utvidet presentasjon som deler den virkelige verdien av anskaffede forsikringskontrakter i to komponenter:

a)  en forpliktelse som måles i samsvar med forsikringsgiverens regnskapsprinsipper for utstedte 
forsikringskontrakter,

 og

b)  en immateriell eiendel, som utgjør forskjellen mellom i) den virkelige verdien av de overtatte kontraktsmessige 
forsikringsrettighetene og -pliktene og ii) beløpet beskrevet i bokstav a). Den etterfølgende målingen av denne 
eiendelen skal være i samsvar med målingen av den tilknyttede forsikringsforpliktelsen.

32.  En forsikringsgiver som anskaffer en portefølje av forsikringskontrakter, kan bruke den utvidede presentasjonen 
beskrevet i nr. 31.

33.  De immaterielle eiendelene beskrevet i nr. 31 og nr. 32 ligger utenfor virkeområdet til IAS 36: «Verdifall på 
eiendeler» og IAS 38: «Immaterielle eiendeler». IAS 36 og IAS 38 får imidlertid anvendelse på kundelister og 
kundeforhold som gjenspeiler forventningen om framtidige kontrakter som ikke er en del av de kontraktsmessige 
forsikringsrettighetene eller -pliktene som eksisterte på tidspunktet for en virksomhetssammenslutning eller 
porteføljeoverdragelse.

Skjønnsmessige deler

Sk jønnsmess ige  de l e r  i  f o r s i k r i ngskon t r ak t e r

34.  Noen forsikringskontrakter inneholder en skjønnsmessig del og et garantert element. Utstederen av en slik 
kontrakt

a)  kan, men trenger ikke, innregne det garanterte elementet separat fra den skjønnsmessige delen. Dersom 
utstederen ikke innregner disse elementene separat, skal hele kontrakten klassifiseres som forpliktelse. Dersom 
utstederen klassifiserer dem separat, skal det garanterte elementet klassifiseres som forpliktelse.

b)  skal, dersom den skjønnsmessige delen innregnes separat fra det garanterte elementet, klassifisere denne 
delen som enten en forpliktelse eller en egen post under egenkapitalen. Denne standard angir ikke hvordan 
utstederen skal avgjøre om dette elementet er en forpliktelse eller egenkapital. Utstederen kan dele elementet 
inn i en forpliktelsesdel og en egenkapitaldel og skal anvende ensartede regnskapsprinsipper for denne 
delingen. Utstederen skal ikke klassifisere elementet som en mellomkategori som verken er en forpliktelse 
eller egenkapital.

c)  kan innregne alle mottatte premier som driftsinntekt uten å skille ut eventuelle deler som hører til 
egenkapitaldelen. De medfølgende endringene i det garanterte elementet og i den skjønnsmessige delen 
som klassifiseres som forpliktelse, skal innregnes i resultatet. Dersom en skjønnsmessig del helt eller delvis 
klassifiseres i egenkapitalen, kan en del av resultatet være henførbar til denne delen (på samme måte som 
en del kan være henførbar til minoritetsinteresser). Utstederen skal innregne den delen av resultatet som er 
henførbar til egenkapitaldelen av en skjønnsmessig del, som en fordeling av resultatet, og ikke som kostnad 
eller inntekt (se IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap»).

d)  skal, dersom kontrakten inneholder et innebygd derivat som omfattes av IAS 39, anvende IAS 39 på dette 
innebygde derivatet.

e)  skal i alle tilfeller som ikke er omtalt i nr. 14-20 og nr. 34 bokstav a)-d), fortsette å anvende sine eksisterende 
regnskapsprinsipper for slike kontrakter, med mindre utstederen endrer disse regnskapsprinsippene på en måte 
som er i samsvar med nr. 21-30.
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Sk jønnsmess ige  de l e r  i  f i nans i e l l e  i n s t rumen te r

35.  Kravene i nr. 34 får også anvendelse på finansielle instrumenter som inneholder en skjønnsmessig del. Dessuten:

a)  dersom utstederen klassifiserer hele den skjønnsmessige delen som forpliktelse, skal utstederen anvende 
tilstrekkelighetstesten for forpliktelser i nr. 15-19 på hele kontrakten (dvs. både på det garanterte elementet 
og den skjønnsmessige delen). Utstederen trenger ikke å bestemme beløpet som ville ha framkommet ved 
anvendelse av IAS 39 på det garanterte elementet.

b)  dersom utstederen klassifiserer hele eller en del av dette elementet som en egen post under egenkapitalen, 
skal forpliktelsen som innregnes for hele kontrakten, ikke være mindre enn beløpet som ville ha framkommet 
ved anvendelse av IAS 39 på det garanterte elementet. Dette beløpet skal omfatte egenverdien av en opsjon 
om gjenkjøp av kontrakten, men trenger ikke å omfatte tidsverdien dersom opsjonen er unntatt fra måling 
til virkelig verdi i henhold til nr. 9. Utstederen trenger ikke å opplyse om beløpet som ville ha framkommet 
ved anvendelse av IAS 39 på det garanterte elementet, og trenger heller ikke å presentere beløpet separat. 
Utstederen trenger heller ikke å bestemme dette beløpet dersom den samlede innregnede forpliktelsen er klart 
høyere.

c)  selv om disse kontraktene er finansielle instrumenter, kan utstederen fortsette å innregne premiene for disse 
kontraktene som driftsinntekt og innregne den medfølgende økningen i forpliktelsens balanseførte verdi som 
kostnad.

OPPLYSNINGER

Forklaring på innregnede beløp

36.  En forsikringsgiver skal gi opplysninger som identifiserer og forklarer de beløpene i finansregnskapet som 
stammer fra forsikringskontrakter.

37.  For å overholde nr. 36 skal en forsikringsgiver opplyse om

a)  sine regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter og tilknyttede eiendeler, forpliktelser, inntekter og 
kostnader.

b)  de innregnede eiendelene, forpliktelsene, inntektene og kostnadene (og kontantstrømmene, dersom 
forsikringsgiveren presenterer kontantstrømoppstillingen ved hjelp av den direkte metode) som stammer fra 
forsikringskontrakter. Dersom forsikringsgiveren er cedent, skal det dessuten opplyses om

i)  gevinster og tap ved kjøp av gjenforsikring som er innregnet i resultatet,

 og

ii)  amortiseringen for perioden og de ikke-amortiserte beløpene ved periodens begynnelse og slutt, dersom 
cedenten periodiserer og amortiserer gevinster og tap som oppstår ved kjøp av gjenforsikring.

c)  framgangsmåten som er brukt for å fastsette de forutsetninger som har størst virkning på målingen av de 
innregnede beløpene beskrevet i bokstav b). Dersom det er praktisk mulig, skal en forsikringsgiver også gi 
kvantifiserte opplysninger om disse forutsetningene.

d)  virkningen av endringer i forutsetninger som er brukt ved måling av forsikringseiendeler og 
forsikringsforpliktelser, med separat angivelse av virkningen av hver endring som har vesentlig innvirkning 
på finansregnskapet.

e)  avstemming av endringer i forsikringsforpliktelser, gjenforsikringseiendeler og eventuelle periodiserte 
anskaffelsesutgifter.
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Kontantstrømmers størrelse, tidspunkter og usikkerhet

38.  En forsikringsgiver skal gi opplysninger som hjelper brukere å forstå størrelsen på, tidspunktene for og 
usikkerheten i framtidige kontantstrømmer fra forsikringskontrakter.

39.  For å overholde nr. 38 skal en forsikringsgiver opplyse om

a)  sine mål for håndtering av risiko som stammer fra forsikringskontrakter, og sine prinsipper for å minske slik 
risiko.

b)  de vilkårene og betingelsene i forsikringskontrakter som har vesentlig innvirkning på størrelsen på, 
tidspunktene for og usikkerheten i forsikringsgiverens framtidige kontantstrømmer.

c)  informasjon om forsikringsrisiko (både før og etter at risikoen er minsket gjennom gjenforsikring), herunder 
informasjon om:

i)  resultatets og egenkapitalens sensitivitet overfor endringer i variabler som har vesentlig innvirkning på 
dem.

ii)  konsentrasjoner av forsikringsrisiko.

iii)  faktiske erstatningskrav sammenlignet med tidligere estimater (dvs. utvikling i erstatningskrav). 
Opplysningene om erstatningskravenes utvikling skal gå tilbake til perioden da det første vesentlige 
kravet oppstod der det fortsatt er usikkerhet med hensyn til størrelsen på og tidspunktene for betalingene, 
men trenger ikke gå lenger tilbake enn ti år. En forsikringsgiver trenger ikke å gi disse opplysningene 
for erstatningskrav der usikkerhet med hensyn til størrelsen på og tidspunktene for betalingene vanligvis 
avklares innen ett år.

d)  informasjon om risiko tilknyttet rentesatser og kredittrisiko som ville ha vært påkrevd i henhold til IAS 32 
dersom forsikringskontraktene var omfattet av IAS 32.

e)  informasjon om eksponering for risiko knyttet til rentesatser eller markedsrisiko i henhold til innebygde 
derivater som omfattes av en vertsforsikringskontrakt, med mindre forsikringsgiveren er påkrevd å måle, og 
måler, de innebygde derivatene til virkelig verdi.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

40.  Overgangsbestemmelsene i nr. 41-45 får anvendelse både på et foretak som allerede anvender IFRS når det 
anvender denne standard første gang, og på et foretak som anvender IFRS første gang (en førstegangsbruker).

41.  Et foretak skal anvende denne standard for årsregnskap som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres 
til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal det opplyse om 
dette.

Opplysninger

42.  Et foretak trenger ikke å anvende opplysningskravene i denne standard på sammenligningsinformasjon knyttet 
til årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner før 1. januar 2005, med unntak for opplysningene 
som kreves av nr. 37 bokstav a) og b) om regnskapsprinsipper og innregnede eiendeler, forpliktelser, inntekter og 
kostnader (og kontantstrømmer, dersom den direkte metode anvendes).

43.  Dersom det ikke er praktisk mulig å anvende et bestemt krav i nr. 10-35 på sammenligningsinformasjon knyttet 
til årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette. 
Noen ganger er det ikke praktisk mulig å anvende tilstrekkelighetstesten for forpliktelser (nr. 15-19) på slik 
sammenligningsinformasjon, men det er svært lite sannsynlig at det ikke er praktisk mulig å anvende de øvrige 
kravene i nr. 10-35 på slik sammenligningsinformasjon. IAS 8 forklarer begrepet «ikke praktisk mulig».
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44.  Ved anvendelse av nr. 39 bokstav c) iii) trenger ikke et foretak å opplyse om utvikling i erstatningskrav som fant 
sted mer enn fem år før begynnelsen av det første regnskapsåret det anvender denne standard. Dersom det ved 
førstegangsanvendelse av denne standard ikke er praktisk mulig for et foretak å utarbeide informasjon om utvikling 
i erstatningskrav som fant sted før begynnelsen av den første perioden som et foretak presenterer fullstendig 
sammenligningsinformasjon for som er i samsvar med denne standard, skal foretaket opplyse om dette.

Ny øremerking av finansielle eiendeler

45.  Når en forsikringsgiver endrer sine regnskapsprinsipper for forsikringsforpliktelser, er det tillatt, men ikke påkrevd, 
å omklassifisere noen av eller alle forsikringsgiverens finansielle eiendeler som «til virkelig verdi over resultatet ». 
Denne omklassifiseringen er tillatt dersom en forsikringsgiver endrer regnskapsprinsipper ved førstegangsanvendelse 
av denne standard, og dersom forsikringsgiveren senere foretar en endring i regnskapsprinsipper som er tillatt i 
henhold til nr. 22. Omklassifiseringen er en endring i regnskapsprinsipper og omfattes av IAS 8.
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VEDLEGG A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del av IFRS 4.

cedent Forsikringstakeren i henhold til en gjenforsikringskontrakt.

innskuddskomponent En del av en kontrakt som ikke innregnes som derivat i henhold til IAS 39, og 
som ville ha hørt inn under virkeområdet til IAS 39 dersom den hadde vært et 
separat instrument.

direkte forsikringskontrakt En forsikringskontrakt som ikke er en gjenforsikringskontrakt.

skjønnsmessig del En kontraktsmessig rettighet til å motta, som supplement til garanterte ytelser, 
tilleggsytelser

a)  som sannsynligvis vil utgjøre en vesentlig del av de samlede kontraktsmessige 
ytelsene,

b)  hvis størrelse eller tidspunkter er kontraktsmessig underlagt utstederens 
skjønn,

 og

c)  som kontraktsmessig er basert på

i)  inntjeningen fra en bestemt gruppe kontrakter eller en bestemt 
kontraktstype,

ii)  realiserte og/eller urealiserte investeringsavkastninger på en bestemt 
gruppe eiendeler som holdes av utstederen,

 eller

iii)  resultatet til selskapet, fondet eller en annen enhet som utsteder 
kontrakten.

virkelig verdi Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en 
transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter.

finansiell risiko Risiko knyttet til en mulig framtidig endring i en eller flere av en bestemt rente, 
pris på finansielle instrumenter, råvarepris, valutakurs, indeks for priser eller 
satser, kredittverdighet eller kredittindeks eller annen variabel, forutsatt, når 
det gjelder en ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke er spesifikk for en 
kontraktspart.

garanterte ytelser Betalinger eller andre ytelser som en bestemt forsikringstaker eller investor 
har en ubetinget rett til, og der denne retten ikke er kontraktsmessig underlagt 
utstederens skjønn.

garantert element En plikt til å betale garanterte ytelser som omfattes av en kontrakt som 
inneholder en skjønnsmessig del.

forsikringseiendel En forsikringsgivers netto kontraktsmessige rettigheter i henhold til en 
forsikringskontrakt.

forsikringskontrakt En kontrakt der den ene parten (forsikringsgiveren) påtar seg en betydelig 
forsikringsrisiko for en annen part (forsikringstakeren) ved å samtykke i 
å betale erstatning til forsikringstakeren dersom en angitt usikker framtidig 
hendelse (den forsikrede hendelsen) påvirker forsikringstakeren negativt. (Se 
vedlegg B for veiledning om denne definisjonen.)

forsikringsforpliktelse En forsikringsgivers netto kontraktsmessige plikter i henhold til en 
forsikringskontrakt.

forsikringsrisiko Risiko, unntatt finansiell risiko, som overføres fra innehaveren av en kontrakt 
til utstederen.

forsikret hendelse En usikker framtidig hendelse som dekkes av en forsikringskontrakt og skaper 
forsikringsrisiko.
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forsikringsgiver Den parten som i henhold til en forsikringskontrakt har plikt til å betale 
erstatning til en forsikringstaker dersom en forsikret hendelse inntreffer.

tilstrekkelighetstest av 
forpliktelser

En vurdering av hvorvidt den balanseførte verdien av en forsikringsforpliktelse 
må økes (eller den balanseførte verdien av tilknyttede periodiserte 
anskaffelsesutgifter eller tilknyttede immaterielle eiendeler må reduseres), 
basert på en undersøkelse av framtidige kontantstrømmer.

forsikringstaker En part som i henhold til en forsikringskontrakt har rett til erstatning dersom 
en forsikret hendelse inntreffer.

gjenforsikringseiendeler En cedents netto kontraktsmessige rettigheter i henhold til en 
gjenforsikringskontrakt.

gjenforsikringskontrakt En forsikringskontrakt som er utstedt av en forsikringsgiver (gjenforsikreren) 
for å betale erstatning til en annen forsikringsgiver (cedenten) for tap på en eller 
flere kontrakter som er utstedt av cedenten.

gjenforsikrer Den parten som i henhold til en gjenforsikringskontrakt har plikt til å betale 
erstatning til en cedent dersom en forsikret hendelse inntreffer.

dekomponere Å regnskapsføre komponentene i en kontrakt som om de var separate 
kontrakter.
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VEDLEGG B

Definisjon av en forsikringskontrakt

Dette vedlegg er en integrert del av IFRS 4.

B1  Dette vedlegg gir veiledning om definisjonen av en forsikringskontrakt i vedlegg A. Det omhandler følgende 
spørsmål:

a)  begrepet «usikker framtidig hendelse » (nr. B2-B4),

b)  betaling i naturalier (nr. B5-B7),

c)  forsikringsrisiko og andre risikoer (nr. B8-B17),

d)  eksempler på forsikringskontrakter (nr. B18-B21),

e)  betydelig forsikringsrisiko (nr. B22-B28),

 og

f)  endringer i nivået på forsikringsrisiko (nr. B29 og B30).

Usikker framtidig hendelse

B2  Usikkerhet (eller risiko) er kjernen i en forsikringskontrakt. Følgelig er minst ett av følgende forhold usikkert ved 
inngåelsen av en forsikringskontrakt:

a)  om en forsikret hendelse vil inntreffe,

b)  når den vil inntreffe,

 eller

c)  hvor mye forsikringsgiveren må betale dersom den inntreffer.

B3  I noen forsikringskontrakter er den forsikrede hendelsen oppdagelsen av et tap i løpet av kontraktens løpetid, selv 
om tapet stammer fra en hendelse som inntraff før kontrakten ble inngått. I andre forsikringskontrakter er den 
forsikrede hendelsen en hendelse som inntreffer i løpet av kontraktens løpetid, selv om det medfølgende tapet 
oppdages etter utløpet av kontrakten.

B4  Noen forsikringskontrakter dekker hendelser som allerede har inntruffet, men hvis finansielle virkning fortsatt 
er usikker. Et eksempel er en gjenforsikringskontrakt som dekker den direkte forsikringsgiveren mot negativ 
utvikling i erstatningskrav som allerede er meldt av forsikringstakere. I slike kontrakter er den forsikrede hendelsen 
oppdagelsen av de endelige utgiftene i forbindelse med disse erstatningskravene.

Betaling i naturalier

B5  Noen forsikringskontrakter krever eller tillater at betalinger foretas i naturalier. Et eksempel er når forsikringsgiveren 
erstatter en stjålet gjenstand direkte, i stedet for å refundere forsikringstakeren. Et annet eksempel er når en 
forsikringsgiver bruker egne sykehus og eget medisinsk personale til å yte de medisinske tjenestene som dekkes av 
kontraktene.
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B6  Noen tjenestekontrakter med fast avgift der nivået på tjenesten avhenger av en usikker hendelse, oppfyller 
definisjonen av en forsikringskontrakt i denne standard, men reguleres ikke som forsikringskontrakter i visse 
stater. Ett eksempel er en vedlikeholdskontrakt der tjenesteyteren skal reparere spesifisert utstyr etter en 
funksjonssvikt. Den faste tjenesteavgiften er basert på forventet antall tilfeller av funksjonssvikt, men det er 
usikkert om en bestemt maskin vil bryte sammen. Utstyrets funksjonssvikt påvirker eieren av utstyret negativt, og 
eieren mottar erstatning i henhold til kontrakten (i naturalier framfor i kontanter). Et annet eksempel er en avtale 
om tjenester dersom en bil bryter sammen, der tjenesteyteren mot en fast årlig avgift skal gi veihjelp eller taue 
bilen til et nærliggende verksted. Sistnevnte kontrakt kan oppfylle definisjonen av en forsikringskontrakt selv om 
tjenesteyteren i henhold til kontrakten ikke er pålagt å utføre reparasjoner eller skifte ut deler.

B7   Det er ikke sannsynlig at det er mer krevende å anvende denne standard på kontraktene beskrevet i nr. B6 enn 
det ville ha vært å anvende de standarder som hadde fått anvendelse dersom slike kontrakter ikke var omfattet av 
denne standard:

a)  Det er ikke sannsynlig at det vil være vesentlige forpliktelser for funksjonssvikt og sammenbrudd som 
allerede har inntruffet.

b)  Dersom IAS 18: «Driftsinntekter» hadde fått anvendelse, ville tjenesteyteren innregne driftsinntekter 
med henvisning til fullføringsgraden (og i henhold til andre spesifiserte kriterier). Denne metoden er også 
akseptabel i henhold til denne standard, som tillater at tjenesteyteren i) fortsetter å anvende sine eksisterende 
regnskapsprinsipper for disse kontraktene, med mindre de omfatter praksis som er forbudt i henhold til  
nr. 14, og ii) forbedrer sine regnskapsprinsipper dersom dette er tillatt i henhold til nr. 22-30.

c)  Tjenesteyteren vurderer om utgiftene ved å oppfylle den kontraktsmessige plikten om å yte tjenester, overstiger 
driftsinntekten som er mottatt på forhånd. For dette formål anvender tjenesteyteren tilstrekkelighetstesten av 
forpliktelser beskrevet i nr. 15-19 i denne standard. Dersom denne standard ikke hadde fått anvendelse på 
slike kontrakter, skulle tjenesteyteren ha anvendt IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede 
eiendeler» for å avgjøre om kontraktene var tapsbringende.

d)  For disse kontraktene er det ikke sannsynlig at opplysningskravene i denne standard ville gi opplysninger 
som var mer utfyllende enn dem som kreves av andre standarder.

Sondring mellom forsikringsrisiko og andre risikoer

B8  Definisjonen av en forsikringskontrakt henviser til forsikringsrisiko, som i denne standard defineres som risiko, 
unntatt finansiell risiko, som overføres fra innehaveren av en kontrakt til utstederen. En kontrakt som utsetter 
utstederen for finansiell risiko uten betydelig forsikringsrisiko, er ikke en forsikringskontrakt.

B9  Definisjonen av finansiell risiko i vedlegg A omfatter en liste over finansielle og ikke-finansielle variabler. Listen 
inneholder ikke-finansielle variabler som ikke er spesifikke for en kontraktspart, som for eksempel en indeks 
over tap ved jordskjelv i en bestemt region, eller en indeks over temperaturer i en bestemt by. Den utelater ikke-
finansielle variabler som er spesifikke for en kontraktspart, som for eksempel om det oppstår eller ikke oppstår 
en brann som skader eller ødelegger en eiendel som tilhører denne parten. Dessuten er risikoen for endringer i 
den virkelige verdien av en ikke-finansiell eiendel ikke en finansiell risiko dersom den virkelige verdien ikke 
bare gjenspeiler endringer i markedsprisen for slike eiendeler (en finansiell variabel), men også tilstanden til en 
bestemt ikke-finansiell eiendel som innehas av en kontraktspart (en ikke-finansiell variabel). Dersom en garanti 
for restverdien av en bestemt bil for eksempel utsetter garantisten for en risiko for endringer i bilens fysiske 
tilstand, er denne risikoen en forsikringsrisiko, og ikke en finansiell risiko.

B10  Noen kontrakter utsetter utstederen for finansiell risiko i tillegg til betydelig forsikringsrisiko. Mange 
livsforsikringskontrakter garanterer for eksempel en minsteavkastning til forsikringstakerne (og skaper dermed 
finansiell risiko) og lover erstatning ved dødsfall som vesentlig overstiger forsikringstakerens kontobeholdning 
(og skaper dermed forsikringsrisiko i form av dødelighetsrisiko). Slike kontrakter er forsikringskontrakter.
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B11  I henhold til visse kontrakter utløser en forsikret hendelse utbetaling av et beløp knyttet til en prisindeks. 
Slike kontrakter er forsikringskontrakter, forutsatt at utbetalingen som er betinget av den forsikrede hendelsen, 
kan være betydelig. En livrente knyttet til en levekostnadsindeks overfører for eksempel forsikringsrisiko, 
ettersom utbetaling utløses av en usikker hendelse – at livrentemottakeren overlever. Koblingen til prisindeksen 
er et innebygd derivat, men den overfører også forsikringsrisiko. Dersom den følgende overføringen av 
forsikringsrisiko er betydelig, oppfyller det innebygde derivatet definisjonen av en forsikringskontrakt, og det er 
derfor ikke nødvendig å skille det ut og måle det til virkelig verdi (se nr. 7 i denne standard).

B12  Definisjonen av forsikringsrisiko henviser til risiko som forsikringsgiveren påtar seg for forsikringstakeren. 
Forsikringsrisiko er med andre ord en allerede eksisterende risiko som overføres fra forsikringstakeren til 
forsikringsgiveren. Ny risiko som skapes av kontrakten, er derfor ikke forsikringsrisiko.

B13  Definisjonen av en forsikringskontrakt henviser til negativ påvirkning av forsikringstakeren. Definisjonen 
begrenser ikke forsikringsgiverens utbetaling til et beløp som tilsvarer den finansielle virkningen av den negative 
hendelsen. Definisjonen utelukker for eksempel ikke «nytt-for-gammelt»-dekning som betaler forsikringstakeren 
tilstrekkelig til å erstatte en skadet, gammel eiendel med en ny eiendel. Tilsvarende begrenser definisjonen ikke 
utbetaling i henhold til en tidsbegrenset livsforsikringskontrakt til det finansielle tapet som avdødes etterlatte har 
lidd, og den utelukker heller ikke utbetaling av forutbestemte beløp for å dekke tapet som er forårsaket av dødsfall 
eller en ulykke.

B14  Noen kontrakter krever utbetaling dersom en spesifisert usikker hendelse inntreffer, men krever ikke 
negativ påvirkning av forsikringstakeren som en forutsetning for utbetaling. En slik kontrakt er ikke en 
forsikringskontrakt selv om innehaveren bruker kontrakten til å begrense en underliggende risikoeksponering. 
Dersom innehaveren for eksempel bruker et derivat for å sikre en underliggende ikke-finansiell variabel som er 
innbyrdes forbundet med kontantstrømmer fra en av foretakets eiendeler, er derivatet ikke en forsikringskontrakt, 
ettersom utbetalingen ikke er betinget av at innehaveren påvirkes negativt av en reduksjon i kontantstrømmene 
fra eiendelen. Motsatt henviser definisjonen av en forsikringskontrakt til en usikker hendelse der negativ 
påvirkning av forsikringstakeren er en kontraktsmessig forutsetning for utbetaling. Denne kontraktsmessige 
forutsetningen krever ikke at forsikringsgiveren undersøker om hendelsen faktisk forårsaket negativ påvirkning, 
men tillater at forsikringsgiveren nekter utbetaling dersom denne ikke er overbevist om at hendelsen forårsaket 
negativ påvirkning.

B15  Risiko for bortfall eller opprettholdelse (dvs. risiko for at motparten vil si opp kontrakten tidligere eller senere enn 
utstederen forventet ved prissetting av kontrakten) er ikke forsikringsrisiko, ettersom utbetalingen til motparten 
ikke er betinget av en usikker framtidig hendelse som påvirker motparten negativt. Tilsvarende er kostnadsrisiko 
(dvs. risiko for uventede økninger i de administrative utgiftene knyttet til forvaltningen av en kontrakt, framfor 
økninger i utgiftene forbundet med forsikrede hendelser) ikke forsikringsrisiko, ettersom en uventet økning i 
kostnadene ikke påvirker motparten negativt.

B16  En kontrakt som utsetter utstederen for bortfalls-, opprettholdelses- eller kostnadsrisiko, er derfor ikke en 
forsikringskontrakt med mindre den også utsetter utstederen for forsikringsrisiko. Dersom utstederen av 
kontrakten begrenser denne risikoen ved hjelp av en annen kontrakt for å overføre deler av risikoen til en annen 
part, utsetter imidlertid den andre kontrakten denne andre parten for forsikringsrisiko.

B17  En forsikringsgiver kan bare påta seg betydelig forsikringsrisiko for forsikringstakeren dersom forsikringsgiveren 
er et foretak som er atskilt fra forsikringstakeren. Når det gjelder en gjensidig forsikringsgiver, påtar denne seg 
risiko for hver forsikringstaker og slår denne risikoen sammen. Selv om forsikringstakerne i fellesskap bærer 
denne samlede risikoen i sin egenskap av eiere, har den gjensidige forsikringsgiveren likevel påtatt seg den 
risikoen som er kjernen i en forsikringskontrakt.

Eksempler på forsikringskontrakter

B18  Følgende er eksempler på kontrakter som er forsikringskontrakter dersom overføringen av forsikringsrisiko er 
betydelig:

a)  forsikring mot tyveri eller skade på eiendom.

b)  forsikring mot produktansvar, yrkesansvar, erstatningsansvar eller rettshjelp.
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c)  livsforsikring og forhåndsbetalte begravelsesordninger (selv om døden er sikker, er det usikkert når den 
vil inntreffe eller, for noen typer livsforsikring, om den vil inntreffe i løpet av perioden som dekkes av 
forsikringen).

d)  livrenter og pensjoner (dvs. kontrakter som gir erstatning for den usikre framtidige hendelsen – at 
livrentemottakeren eller pensjonisten overlever – for å hjelpe livrentemottakeren eller pensjonisten å 
opprettholde en gitt levestandard, som ellers ville ha blitt påvirket negativt av at han eller hun overlevde).

e)  uføredekning og dekning av behandlingsutgifter.

f)  kausjoner, garantiforsikringer, fullføringsgarantier og tilbudsgarantier (dvs. kontrakter som gir erstatning 
dersom en annen part unnlater å oppfylle en kontraktsmessig plikt, for eksempel en plikt til å oppføre en 
bygning).

g)  kredittforsikring som fastsetter utbetaling av spesifiserte beløp for å erstatte innehaveren for tap som denne 
pådrar seg fordi en bestemt debitor unnlater å betale ved forfall i henhold til de opprinnelige eller endrede 
vilkårene i et gjeldsinstrument. Slike kontrakter kan ha forskjellige juridiske former, som for eksempel en 
finansiell garanti, en kredittramme, et kredittmisligholdsderivat eller en forsikringskontrakt. Slike kontrakter 
omfattes ikke av denne standard dersom foretaket har inngått dem eller opprettholdt dem ved å overføre 
finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser som hører inn under virkeområdet til IAS 39 (se nr. 4 
bokstav d)), til en annen part.

h)  produktgarantier. Produktgarantier utstedt av en annen part for varer som selges av en produsent, forhandler 
eller detaljist, omfattes av denne standard. Produktgarantier som utstedes direkte av en produsent, forhandler 
eller detaljist, omfattes imidlertid ikke av denne standard, ettersom de omfattes av IAS 18: «Driftsinntekter» 
og IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler».

i)  eiendomsrettsforsikring (dvs. forsikring mot oppdagelse av mangler i eiendomsretten til fast eiendom 
som ikke var åpenbare da forsikringskontrakten ble opprettet). I dette tilfellet er den forsikrede hendelsen 
oppdagelsen av en mangel i eiendomsretten, og ikke selve mangelen.

j)  reiseforsikring (dvs. erstatning i kontanter eller naturalier til forsikringstakere for tap som de pådrar seg 
under reiser). Nr. B6 og B7 omhandler noen kontrakter av denne typen.

k)  katastrofegarantier som fastsetter reduserte betalinger av hovedstol eller rente eller begge deler dersom 
utstederen av garantien påvirkes negativt av en spesifisert hendelse (med mindre den spesifiserte 
hendelsen ikke skaper betydelig forsikringsrisiko, for eksempel dersom hendelsen er en renteendring eller 
valutakursendring).

l)  forsikringsbytteavtaler (forsikringsswaps) og andre kontrakter som krever betaling basert på endringer i 
klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler som er spesifikke for en kontraktspart.

m)  gjenforsikringskontrakter.

B19  Følgende er eksempler på elementer som ikke er forsikringskontrakter:

a)  investeringskontrakter som har samme juridiske form som en forsikringskontrakt, men som ikke 
utsetter forsikringsgiveren for betydelig forsikringsrisiko, for eksempel livsforsikringskontrakter der 
forsikringsgiveren ikke bærer noen vesentlig dødelighetsrisiko (slike kontrakter er finansielle instrumenter 
som ikke utgjør forsikring, eller tjenestekontrakter, se nr. B20 og B21).

b)  kontrakter som har samme juridiske form som forsikringskontrakter, men som tilbakefører all betydelig 
forsikringsrisiko til forsikringstakeren via uoppsigelige og håndhevbare mekanismer som justerer framtidige 
betalinger fra forsikringstakeren som et direkte resultat av forsikrede tap, som for eksempel visse finansielle 
gjenforsikringskontrakter og visse gruppeforsikringskontrakter (slike kontrakter er vanligvis finansielle 
instrumenter som ikke utgjør forsikring, eller tjenestekontrakter, se nr. B20 og B21).
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c)  egenforsikring, med andre ord opprettholdelse av en risiko som kunne ha vært dekket av forsikring (det 
foreligger ingen forsikringskontrakt fordi det ikke er inngått avtale med en annen part).

d)  kontrakter (som for eksempel spillkontrakter) som krever utbetaling dersom en usikker framtidig hendelse 
inntreffer, men som ikke har som en kontraktsmessig forutsetning for utbetaling at hendelsen påvirker 
forsikringstakeren negativt. Dette er imidlertid ikke til hinder for at det angis en forutbestemt utbetaling til 
dekning av tapet som er forårsaket av en spesifisert hendelse, som for eksempel dødsfall eller en ulykke (se 
også nr. B13).

e)  derivater som utsetter en part for finansiell risiko, men ikke for forsikringsrisiko, fordi de krever at parten skal 
foreta utbetaling utelukkende på grunnlag av endringer i en eller flere av en bestemt rente, pris på finansielle 
instrumenter, råvarepris, valutakurs, indeks for priser eller satser, kredittverdighet eller kredittindeks eller 
annen variabel, forutsatt, når det gjelder en ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke er spesifikk for en 
kontraktspart (se IAS 39).

f)  en finansiell garantikontrakt (eller en kredittramme, et kredittmisligholdsderivat eller en 
kredittforsikringskontrakt) som krever utbetalinger selv om innehaveren ikke har pådratt seg et tap som 
følge av at debitoren har unnlatt å betale ved forfall (se IAS 39).

g)  kontrakter som krever utbetaling på grunnlag av en klimatisk, geologisk eller annen fysisk variabel som ikke 
er spesifikk for en kontraktspart (vanligvis beskrevet som værderivat).

h)  katastrofegarantier som fastsetter reduserte betalinger av hovedstol eller rente eller begge deler, basert på en 
klimatisk, geologisk eller annen fysisk variabel som ikke er spesifikk for en kontraktspart.

B20  Dersom kontraktene beskrevet i nr. B19 skaper finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser, hører de inn 
under virkeområdet til IAS 39. Dette betyr blant annet at kontraktspartene anvender det som av og til kalles 
innskuddsregnskapsføring, som innebærer følgende:

a)  en part innregner det mottatte vederlaget som en finansiell forpliktelse og ikke som driftsinntekt.

b)  den andre parten innregner det utbetalte vederlaget som en finansiell eiendel og ikke som kostnad.

B21  Dersom kontraktene beskrevet i nr. B19 ikke skaper finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser, får IAS 18 
anvendelse. I henhold til IAS 18 skal driftsinntekter tilknyttet transaksjoner som omfatter tjenesteyting, innregnes 
i samsvar med transaksjonens fullføringsgrad dersom utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig 
måte.

Betydelig forsikringsrisiko

B22  En kontrakt er bare en forsikringskontrakt dersom den overfører betydelig forsikringsrisiko. Nr. B8-B21 omhandler 
forsikringsrisiko. De følgende numre omhandler vurdering av hvorvidt forsikringsrisiko er betydelig.

B23  Forsikringsrisiko er betydelig dersom, og bare dersom, en forsikret hendelse kan medføre at en forsikringsgiver 
må betale vesentlige tilleggsytelser i et hvilket som helst scenario, unntatt scenarier som ikke har noe 
forretningsmessig innhold (dvs. som ikke har noen merkbar virkning på transaksjonens økonomiske sider). 
Dersom vesentlige tilleggsytelser skulle ha vært betalt i scenarier med forretningsmessig innhold, vil vilkåret i 
forrige punktum kunne være oppfylt selv om den forsikrede hendelsen er svært usannsynlig, eller selv om den 
forventede (dvs. den sannsynlighetsvurderte) nåverdien av betingede kontantstrømmer utgjør en liten andel av 
den forventede nåverdien av alle de resterende kontraktsmessige kontantstrømmene.
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B24  Tilleggsytelsene beskrevet i nr. B23 henviser til beløp som overskrider beløpene som skulle ha vært betalt dersom 
ingen forsikret hendelse inntraff (med unntak for scenarier uten forretningsmessig innhold). Slike overskytende 
beløp omfatter utgifter til behandling og vurdering av erstatningskrav, men omfatter ikke

a)  tap av evnen til å kreve betaling av forsikringstakeren for framtidige tjenester. I en investeringstilknyttet 
livsforsikringskontrakt innebærer for eksempel forsikringstakerens død at forsikringsgiveren ikke lenger 
kan utføre investeringsforvaltning og kreve honorar for dette. Dette økonomiske tapet for forsikringsgiveren 
gjenspeiler imidlertid ikke forsikringsrisiko, på samme måte som at en investeringsfondsforvalter ikke 
påtar seg forsikringsrisiko med hensyn til klientens mulige død. Potensielt tap av framtidige honorarer for 
investeringsforvaltning er derfor ikke relevant for vurderingen av hvor stor forsikringsrisiko som overføres 
ved en kontrakt.

b)  fraskrivelse ved dødsfall av vederlag som skulle ha vært betalt ved oppsigelse eller gjenkjøp. Ettersom 
kontrakten var årsaken til at disse vederlagene eksisterte, utgjør fraskrivelsen av disse vederlagene ikke 
en erstatning til forsikringstakeren for en allerede eksisterende risiko. Derfor er de ikke relevante for 
vurderingen av hvor stor forsikringsrisiko som overføres ved en kontrakt.

c)  en utbetaling som er betinget av en hendelse som ikke påfører innehaveren av kontrakten et betydelig tap. Et 
eksempel er en kontrakt som krever at utstederen utbetaler en million valutaenheter dersom en eiendel får en 
fysisk skade som påfører innehaveren et ubetydelig økonomisk tap på én valutaenhet. Ved denne kontrakten 
overfører innehaveren den ubetydelige risikoen for å tape én valutaenhet til forsikringsgiveren. Samtidig 
skaper kontrakten en ikke-forsikringsmessig risiko for at utstederen må betale 999 999 valutaenheter 
dersom den spesifiserte hendelsen inntreffer. Da utstederen ikke påtar seg betydelig forsikringsrisiko for 
innehaveren, er denne kontrakten ikke en forsikringskontrakt.

d)  eventuelle gjenvinninger av gjenforsikring. Forsikringsgiveren regnskapsfører disse separat.

B25  En forsikringsgiver skal vurdere betydningen av forsikringsrisiko fra kontrakt til kontrakt, og ikke med 
henvisning til vesentlighet for finansregnskapet(∗). Forsikringsrisiko kan derfor være betydelig selv om det er 
minimal sannsynlighet for vesentlige tap for en hel kontraktsportefølje. En slik vurdering fra kontrakt til kontrakt 
gjør det enklere å klassifisere en kontrakt som en forsikringskontrakt. Dersom det er kjent at en relativt homogen 
portefølje av små kontrakter består av kontrakter som alle overfører forsikringsrisiko, trenger forsikringsgiveren 
imidlertid ikke å undersøke hver enkelt kontrakt i denne porteføljen for å identifisere noen få ikke-derivative 
kontrakter som overfører ubetydelig forsikringsrisiko.

B26  Det følger av nr. B23-B25 at dersom det i henhold til en kontrakt utbetales en erstatning ved dødsfall som overstiger 
beløpet som skal betales ved overlevelse, er kontrakten en forsikringskontrakt med mindre tilleggsytelsen ved 
dødsfall er ubetydelig (vurdert under henvisning til kontrakten, og ikke til en hel kontraktsportefølje). Som nevnt 
i nr. B24 bokstav b) er fraskrivelse ved dødsfall av oppsigelses- eller gjenkjøpsvederlag ikke inkludert i denne 
vurderingen dersom denne fraskrivelsen ikke utgjør en erstatning til forsikringstakeren for en allerede eksisterende 
risiko. Tilsvarende er en livrentekontrakt der det utbetales regelmessige beløp i resten av en forsikringstakers 
levetid en forsikringskontrakt, med mindre de samlede livsbetingede utbetalingene er ubetydelige.

B27  Nr. B23 henviser til tilleggsytelser. Disse tilleggsytelsene kan omfatte et krav om å utbetale ytelser tidligere 
dersom den forsikrede hendelsen inntreffer tidligere, og utbetalingen ikke justeres for pengenes tidsverdi. Et 
eksempel er en livsvarig livsforsikring for et fast beløp (med andre ord en forsikring der det utbetales en fast ytelse 
uansett når forsikringstakeren dør, uten noe utløpstidspunkt for dekningen). Det er sikkert at forsikringstakeren 
vil dø, men tidspunktet for dødsfallet er usikkert. Forsikringsgiveren vil lide et tap på de enkeltkontraktene der 
forsikringstakerne dør tidlig, selv om det ikke er noe generelt tap på hele kontraktsporteføljen.

B28  Dersom en forsikringskontrakt dekomponeres i en innskuddskomponent og en forsikringskomponent, vurderes 
betydningen av den overførte forsikringsrisikoen under henvisning til forsikringskomponenten. Betydningen av 
forsikringsrisiko som overføres ved et innebygd derivat, vurderes under henvisning til det innebygde derivatet.

(*) I denne sammenheng utgjør kontrakter som er inngått samtidig med én enkelt motpart (eller kontrakter som ellers er avhengige av 
hverandre), én enkelt kontrakt.
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Endringer i nivået på forsikringsrisiko

B29  Noen kontrakter overfører ingen forsikringsrisiko til utstederen ved inngåelsen, selv om de overfører 
forsikringsrisiko på et senere tidspunkt. Et eksempel er en kontrakt som gir en spesifisert investeringsavkastning 
og omfatter en opsjon for forsikringstakeren om å bruke utbyttet av investeringen ved forfall til å kjøpe en livrente 
til de livrentepremiene som forsikringsgiveren krever av andre nye livrentemottakere, når forsikringstakeren 
utøver opsjonen. Kontrakten overfører ingen forsikringsrisiko til utstederen før opsjonen utøves, fordi 
forsikringsgiveren fortsatt står fritt til å prissette livrenten på et grunnlag som gjenspeiler forsikringsrisikoen 
som overføres til forsikringsgiveren på dette tidspunktet. Dersom kontrakten gjenspeiler livrentepremiene 
(eller et grunnlag for fastsettelse av livrentepremiene), overfører kontrakten forsikringsrisiko til utstederen ved 
inngåelsen.

B30  En kontrakt som oppfyller vilkårene for en forsikringskontrakt, forblir en forsikringskontrakt til alle rettigheter 
eller plikter opphører eller utløper.
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VEDLEGG C

Endringer i andre IFRS-er

Endringene i dette vedlegg skal anvendes for årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Dersom 
et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, skal disse endringene anvendes på den tidligere perioden.

Endringer i IAS 32 og IAS 39

C1  I IAS 32: «Finansielle instrumenter – opplysninger og presentasjon» (revidert 2003) blir tidligere nr. 4 bokstav d) 
nr. 4 bokstav c). Tidligere nr. 4 bokstav c) blir nr. 4 bokstav d) og endres som angitt i nr. C4.

 Nr. 6 oppheves.

 I AG8 skal nytt siste punktum lyde:

 Noen av disse betingede rettighetene og pliktene kan være forsikringskontrakter som omfattes av IFRS 4.

C2  I IAS 39: «Finansielle instrumenter – innregning og måling » (revidert 2003) blir tidligere nr. 2 bokstav e) nr. 2 
bokstav d). Tidligere nr. 2 bokstav d) blir nr. 2 bokstav e) og endres som angitt i nr. C5. AG4 skal lyde:

AG4. Denne standard kommer til anvendelse på de finansielle eiendelene og de finansielle forpliktelsene til 
forsikringsgivere, bortsett fra rettigheter og plikter som utelukkes av nr. 2 bokstav e) fordi de oppstår i 
henhold til kontrakter som omfattes av IFRS 4.

C3  Nr. 4 bokstav e) i IAS 32 og nr. 2 bokstav h) i IAS 39 inneholder avgrensninger av virkeområdet for derivater 
basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler. Disse numrene oppheves. Som følge av dette 
ligger slike derivater innenfor virkeområdet til IAS 32 og IAS 39 med mindre de oppfyller definisjonen av en 
forsikringskontrakt og hører inn under virkeområdet til IFRS 4. Videre skal AG1 i IAS 39 lyde:

AG1. Noen kontrakter krever betaling basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler. (De som er 
basert på klimatiske variabler, omtales noen ganger som «værderivater».) Dersom slike kontrakter ikke 
hører inn under virkeområdet til IFRS 4: «Forsikringskontrakter», hører de inn under denne standards 
virkeområde.

C4  I IAS 32 innsettes nytt nr. 4 bokstav e). Som følge av denne endringen og endringer gjort ved nr. C1 og C3 samt 
ved IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» skal nr. 4 bokstav c)-e) lyde:

c)  kontrakter om betinget vederlag i en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: «virksomhetssammenslut-
ninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

d)  forsikringskontrakter, som definert i ifrs 4: «forsikringskontrakter». Denne standard får imidlertid 
anvendelse på derivater som er innebygd i forsikringskontrakter, dersom ias 39 krever at foretaket 
regnskapsfører dem separat.

e)  finansielle instrumenter som hører inn under virkeområdet til ifrs 4, fordi de inneholder en skjønnsmessig 
del. Utstederen av disse instrumentene er fritatt fra å anvende nr. 15-32 og aG25-aG35 i denne standard på 
disse elementene når det gjelder sondringen mellom finansielle forpliktelser og egenkapitalinstrumenter. 
Disse instrumentene er imidlertid underlagt alle andre krav i denne standard. Denne standard får dessuten 
anvendelse på derivativer som er innebygd i disse instrumentene (se ias 39).

 Nr. 4 bokstav f), som ble innsatt ved IFRS 2: «Aksjebasert betaling», forblir uendret.
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C5  I IAS 39 oppheves nr. 2 bokstav f). Som følge av denne endringen og endringer gjort ved nr. C2 og C3 samt ved 
IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» skal nr. 2 bokstav d)-g) lyde:

d)  finansielle instrumenter utstedt av foretaket som oppfyller definisjonen av et egenkapitalinstrument i ias 
32 (herunder opsjoner og tegningsretter). innehaveren av slike egenkapitalinstrumenter skal imidlertid 
anvende denne standard på disse instrumentene, med mindre de omfattes av unntaket i bokstav a) 
ovenfor.

e)  rettigheter og plikter i henhold til en forsikringskontrakt, som definert i ifrs 4: «forsikringskontrakter», 
eller i henhold til en kontrakt som hører inn under virkeområdet til ifrs 4, fordi den inneholder en 
skjønnsmessig del. Denne standard får imidlertid anvendelse på et derivat som er innebygd i en slik 
kontrakt dersom derivatet i seg selv ikke er en kontrakt som hører inn under virkeområdet til ifrs 
4 (se nr. 10-13 og aG23-aG33 i vedlegg a). Dessuten, dersom en forsikringskontrakt er en finansiell 
garantikontrakt som er inngått eller opprettholdt ved overdragelse til en annen part av finansielle eiendeler 
eller finansielle forpliktelser innenfor denne standards virkeområde, skal utstederen anvende denne 
standard på kontrakten (se nr. 3 og aG4a i vedlegg a).

f)  kontrakter om betinget vederlag i en virksomhetssammenslutning (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

g)  kontrakter mellom et overtakende foretak og en selger i en virksomhetssammenslutning om å kjøpe eller 
selge et overtatt foretak på et framtidig tidspunkt.

 Tidligere nr. 2 bokstav i) og j) blir nr. 2 bokstav h) og i). Nr. 2 bokstav i) ble innsatt ved IFRS 2: «Aksjebasert 
betaling».

 Nr. 3 og nytt AG4A skal lyde:

3.   Noen finansielle garantikontrakter krever at utstederen utbetaler spesifiserte beløp for å erstatte 
innehaveren for tap som denne pådrar seg fordi en bestemt debitor unnlater å betale ved forfall i henhold 
til de opprinnelige eller endrede vilkårene i et gjeldsinstrument. Dersom dette kravet overfører betydelig 
risiko til utstederen, er kontrakten en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4 (se nr. 2 bokstav e) og 
AG4A). Andre finansielle garantikontrakter krever betalinger som følge av endringer i en bestemt rente, 
pris på finansielle instrumenter, råvarepris, valutakurs, indeks for priser eller satser, kredittverdighet eller 
kredittindeks eller annen variabel, forutsatt, når det gjelder en ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke 
er spesifikk for en kontraktspart. Slike kontrakter hører inn under denne standards virkeområde.

AG4A. Finansielle garantikontrakter kan ha forskjellige juridiske former, som for eksempel en finansiell garanti, 
en kredittramme, en kredittmisligholdskontrakt eller en forsikringskontrakt. Den regnskapsmessige 
behandlingen av slike kontrakter avhenger ikke av deres juridiske form. Følgende er eksempler på korrekt 
behandling (se nr. 2 bokstav e) og nr. 3):

a)  Dersom kontrakten ikke er en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4, skal utstederen anvende 
denne standard. En finansiell garantikontrakt som krever betaling dersom en debitors kredittverdighet 
faller til under et bestemt nivå, hører derfor inn under denne standards virkeområde.

b)  Dersom utstederen har pådratt seg eller opprettholdt den finansielle garantien ved overføring 
til en annen part av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser innenfor denne standards 
virkeområde, skal utstederen anvende denne standard.

c)  Dersom kontrakten er en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4, skal utstederen anvende IFRS 4 
med mindre bokstav b) får anvendelse.

d)  Dersom utstederen har gitt en finansiell garanti i forbindelse med salg av varer, skal utstederen 
anvende IAS 18 til å avgjøre når de medfølgende driftsinntektene skal innregnes.
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C6  I IAS 39 nr. 9 endres «annen variabel» i definisjonen av et derivat til «annen variabel, forutsatt, når det gjelder en 
ikke-finansiell variabel, at variabelen ikke er spesifikk for en kontraktspart». Samme endring gjøres i nr. 10 i IAS 
39. Nytt AG12A i IAS 39 skal lyde:

AG12A. Definisjonen av et derivat henviser til ikke-finansielle variabler som ikke er spesifikke for en 
kontraktspart. Slike variabler omfatter en indeks over tap ved jordskjelv i en bestemt region og en indeks 
over temperaturer i en bestemt by. Ikke-finansielle variabler som er spesifikke for en kontraktspart, 
omfatter hvorvidt det oppstår eller ikke oppstår en brann som skader eller ødelegger en eiendel som 
tilhører en kontraktspart. En endring i den virkelige verdien av en ikke-finansiell eiendel er spesifikk for 
eieren dersom den virkelige verdien ikke bare gjenspeiler endringer i markedspriser for slike eiendeler 
(en finansiell variabel), men også tilstanden til den spesifikke ikke-finansielle eiendelen som innehas 
(en ikke-finansiell variabel). Dersom en garanti for restverdien av en bestemt bil for eksempel utsetter 
garantisten for en risiko for endringer i bilens fysiske tilstand, er endringen i denne restverdien spesifikk 
for bilens eier.

C7  I IAS 32 skal nytt nr. 91A lyde som angitt nedenfor, og i nr. 86 utvides krysshenvisningen til nr. 90 slik at den også 
omfatter nr. 91A.

91A.  noen finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser inneholder en skjønnsmessig del, som beskrevet 
i ifrs 4: «forsikringskontrakter». Dersom et foretak ikke kan måle den virkelige verdien av dette 
elementet på en pålitelig måte, skal foretaket opplyse om dette og samtidig gi en beskrivelse av 
kontrakten, dens balanseførte verdi, en forklaring på hvorfor den virkelige verdien ikke kan måles på 
en pålitelig måte, og om mulig hvilket intervall av estimater det er sannsynlig at den virkelige verdien 
vil ligge innenfor.

 I nr. 49 bokstav e) endres «forsikringspolise» til «forsikringskontrakt».

C8  I IAS 39 gis det i AG30 eksempler på innebygde derivater som anses for ikke å være nært knyttet til en 
vertskontrakt, og i AG33 gis det eksempler på innebygde derivater som anses for å være nært forbundet med en 
vertskontrakt. I AG30 bokstav g) og AG33 bokstav a), b) og d) innsettes henvisninger til forsikringskontrakter 
som angitt nedenfor, og i AG33 skal ny bokstav g) og h) lyde som angitt nedenfor.

AG30  g) En kjøpsopsjon, salgsopsjon eller opsjon på førtidig tilbakebetaling i en vertskontrakt i form av 
gjeld eller vertsforsikringskontrakt er ikke nært knyttet til vertskontrakten, med mindre opsjonens 
utøvelseskurs på hvert utøvelsestidspunkt er omtrent lik amortisert kost for vertsinstrumentet i form 
av gjeld eller vertsforsikringskontraktens balanseførte verdi. Sett fra synsvinkelen til utstederen 
av et konvertibelt gjeldsinstrument med en innebygd kjøps- eller salgsopsjon, foretas vurderingen 
av hvorvidt kjøps- eller salgsopsjonen er nært knyttet til vertskontrakten i form av gjeld, før 
egenkapitalelementet skilles ut i henhold til IAS 32.

AG33  a) Et innebygd derivat der det underliggende er en rente eller renteindeks som kan endre rentebeløpet som 
ellers ville ha blitt betalt eller mottatt i henhold til en vertskontrakt i form av rentebærende gjeld eller 
en vertsforsikringskontrakt, er nært knyttet til vertskontrakten, med mindre den samlede kontrakten 
kan gjøres opp på en slik måte at innehaveren ikke ville gjenvinne praktisk talt hele sin innregnede 
investering, eller at det innebygde derivatet minst kunne fordoble innehaverens opprinnelige 
avkastning på vertskontrakten og kunne medføre en avkastning som er minst det dobbelte av det som 
ville være markedsavkastningen for en kontrakt med samme vilkår som vertskontrakten.

 b)  Et innebygd rentegulv eller rentetak i en lånekontrakt eller forsikringskontrakt er nært knyttet til 
vertskontrakten, forutsatt at taket tilsvarer eller er høyere enn markedsrenten, og gulvet tilsvarer eller 
er lavere enn markedsrenten når kontrakten utstedes, og forutsatt at gulvet eller taket ikke gjelder et 
større beløp enn vertskontrakten. Tilsvarende er bestemmelser i en kontrakt om kjøp eller salg av 
en eiendel (for eksempel en råvare) som fastsetter en høyeste og en laveste verdi på prisen som skal 
betales eller mottas for eiendelen, nært knyttet til vertskontrakten dersom begge disse verdiene var 
dårlig posisjonert for utøvelse ved inngåelsen og ikke gjelder et større beløp enn vertskontrakten.
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 d)  Et innebygd valutaderivat i en vertskontrakt som er en forsikringskontrakt eller ikke et finansielt 
instrument (for eksempel en kontrakt om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand der prisen er 
angitt i utenlandsk valuta), er nært knyttet til vertskontrakten, forutsatt at det ikke gjelder et større 
beløp, ikke inneholder et opsjonselement, og krever betalinger i en av følgende valutaer:

i)  den funksjonelle valutaen til en vesentlig part i denne kontrakten,

ii)  valutaen som prisen på den tilhørende varen eller tjenesten som anskaffes eller leveres, 
rutinemessig angis i ved kommersielle transaksjoner over hele verden (for eksempel amerikanske 
dollar for råoljetransaksjoner),

 eller

iii)  en valuta som ofte brukes i kontrakter om kjøp eller salg av ikke-finansielle gjenstander i det 
økonomiske miljøet der transaksjonen finner sted (som for eksempel en relativt stabil og likvid 
valuta som ofte brukes i lokale forretningstransaksjoner eller utenrikshandel).

 g)  Et «unit link»-element (livsforsikring med investeringsvalg) som er innebygd i et finansielt 
vertsinstrument eller en vertsforsikringskontrakt, er nært knyttet til vertsinstrumentet eller 
vertskontrakten dersom betalingene angitt i andeler måles til gjeldende andelsverdier som gjenspeiler 
de virkelige verdiene av fondets eiendeler. Et «unit link»-element er et kontraktsvilkår som krever 
betalinger i form av andeler i et internt eller eksternt investeringsfond.

 h)  Et derivat som er innebygd i en forsikringskontrakt, er nært knyttet til vertsforsikringskontrakten 
dersom det innebygde derivatet og vertsforsikringskontrakten er så avhengige av hverandre at et 
foretak ikke kan måle det innebygde derivatet separat (dvs. uten å ta vertskontrakten i betraktning).

Endringer i andre IFRS-er

C9  I IAS 18: «Driftsinntekter» gjøres følgende endringer:

 Nr. 6 bokstav c) skal lyde:

c)  forsikringskontrakter som omfattes av IFRS 4: «Forsikringskontrakter»,

C10  I IAS 19: «Ytelser til ansatte» tilføyes følgende fotnote til definisjonen av en kvalifiserende forsikringspolise i  
nr. 7, etter første forekomst av ordet «forsikringspolise»:

(*)  En kvalifiserende forsikringspolise er ikke nødvendigvis en forsikringskontrakt som definert i IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter».

C11  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» oppheves nr. 1 bokstav b) og nr. 4, og ny 
nr. 5 bokstav e) skal lyde:

e)  forsikringskontrakter (se IFRS 4: «Forsikringskontrakter»). Denne standard får imidlertid anvendelse på 
en forsikringsgivers avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler, med unntak for dem som 
stammer fra forsikringsgiverens kontraktsmessige plikter og rettigheter i henhold til forsikringskontrakter 
innenfor virkeområdet til IFRS 4.

I nr. 2 (endret 2003 ved IAS 39) utgår siste punktum.

C12  I IAS 40: «Investeringseiendom» (revidert 2003) tilføyes nytt nr. 32A-32C og nr. 75 bokstav f) iv), og en 
krysshenvisning til nr. 32A tilføyes i nr. 30, som følger:

30.  med unntakene nevnt i nr. 32a og nr. 34 skal et foretak velge enten modellen med virkelig verdi i nr. 33-55 
eller anskaffelseskostmodellen i nr. 56 som regnskapsprinsipp, og skal anvende dette prinsippet på alle 
foretakets investeringseiendommer.
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Investeringseiendom knyttet til forpliktelser

32A.  et foretak kan

a)  velge enten modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen for alle investeringseiendommer 
som ligger bak forpliktelser som gir en avkastning som er direkte knyttet til den virkelige verdien av, 
eller driftsinntektene fra, spesifiserte eiendeler, herunder disse investeringseiendommene,

 og

b)  velge enten modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen for alle andre 
investeringseiendommer, uansett hva som er valgt i bokstav a).

32B.  Noen forsikringsgivere og andre foretak driver et internt eiendomsfond som utsteder nominelle andeler, 
hvorav noen andeler eies av investorer gjennom tilknyttede kontrakter, og andre eies av foretaket. Nr. 32A 
tillater ikke at et foretak måler eiendommen som eies av fondet, delvis til anskaffelseskost og delvis til 
virkelig verdi.

32C.  Dersom et foretak velger forskjellige modeller for de to kategoriene beskrevet i nr. 32A, skal salg av 
investeringseiendommer mellom grupper av eiendeler som måles ved hjelp av forskjellige modeller, 
innregnes til virkelig verdi, og den samlede endringen i virkelig verdi skal innregnes i resultatet. Dersom 
en investeringseiendom selges fra en gruppe der modellen med virkelig verdi er brukt, til en gruppe der 
anskaffelsesmodellen er brukt, blir altså eiendommens virkelige verdi på salgstidspunktet dens estimerte 
anskaffelseskost.

75 f) iv)  den samlede endringen i virkelig verdi som er innregnet i resultatet ved salg av investeringseiendom fra 
en gruppe eiendeler der anskaffelsesmodellen er brukt, til en gruppe der modellen med virkelig verdi er 
brukt (se nr. 32C).

C13  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» gjøres følgende 
endringer:

 I nr. 12 endres henvisningen til nr. 13-25C til en henvisning til nr. 13-25D.

 I nr. 13 skal bokstav g) og h) og ny bokstav i) lyde:

g)  øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter (nr. 25A),

h)  aksjebaserte betalingstransaksjoner (nr. 25B og 25C),

 og

i)  forsikringskontrakter (nr. 25D).

 Etter nr. 25C skal ny overskrift og nytt nr. 25D lyde:

 Forsikringskontrakter

25D  En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i IFRS 4: «Forsikringskontrakter». IFRS 4 
begrenser endringer i regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter, herunder endringer som foretas av en 
førstegangsbruker.
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 I nr. 36A og den foranstående overskriften innsettes henvisninger til IFRS 4, slik at de lyder:

 Unntak fra kravet om å omarbeide sammenligningsinformasjon for IAS 39 og IFRS 4

36A  Et foretak som anvender IFRS-er første gang før 1. januar 2006, skal i sitt første IFRS-finansregnskap presentere 
sammenligningsinformasjon for minst ett år, men denne sammenligningsinformasjonen trenger ikke å være i 
overensstemmelse med IAS 32, IAS 39 og IFRS 4. Et foretak som velger å presentere sammenligningsinformasjon 
som ikke er i overensstemmelse med IAS 32, IAS 39 og IFRS 4 i sitt første overgangsår, skal 

a)  anvende sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper i sammenligningsinformasjonen på finansielle 
instrumenter som omfattes av IAS 32 og IAS 39, og på forsikringskontrakter som omfattes av IFRS 4,

b)  opplyse om dette, sammen med grunnlaget som er brukt til å utarbeide denne informasjonen,

 og

c)  opplyse om arten av de viktigste justeringene som ville ha ført til at informasjonen ble i overensstemmelse med 
IAS 32, IAS 39 og IFRS 4. Foretaket trenger ikke kvantifisere disse justeringene. Foretaket skal imidlertid 
behandle eventuelle justeringer mellom balansen på sammenligningsperiodens rapporteringstidspunkt (dvs. 
balansen som omfatter sammenligningsinformasjon i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper) 
og balansen ved begynnelsen av den første IFRS-rapporteringsperioden (dvs. den første perioden som er i 
overensstemmelse med IAS 32, IAS 39 og IFRS 4) som om de var resultat av en endring i regnskapsprinsipper, 
og gi opplysningene som kreves av nr. 28 bokstav a)-e) og f) i) i IAS 8.

 Nr. 28 bokstav f) i) får bare anvendelse på beløp som presenteres i balansen på sammenligningsperiodens 
rapporteringstidspunkt.

 For foretak som velger å presentere sammenligningsinformasjon som ikke er i overensstemmelse med IAS 32, 
IAS 39 og IFRS 4, betyr henvisninger til «tidspunktet for overgangen til IFRS» begynnelsen av den første IFRS-
rapporteringsperioden, men bare når det gjelder disse standardene.

C14  I SIC-27: «Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale» (endret ved IAS 39) 
gjøres følgende endring:

 Nr. 7 skal lyde:

7.  Andre plikter i en ordning, herunder eventuelle garantier som gis og plikter som pådras ved avslutning før 
tiden, skal regnskapsføres i henhold til IAS 37, IAS 39 eller IFRS 4, avhengig av vilkårene.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 5

Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-5

Klassifisering av anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som holdt for salg 6-14

Anleggsmidler som skal avvikles 13-14

Måling av anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg 15-29

Måling av et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) 15-19

Innregning av tap ved verdifall og tilbakeføringer 20-25

Endringer av en plan om salg 26-29

Presentasjon og opplysninger 30-42

Presentasjon av avviklet virksomhet 31-36

Gevinster eller tap tilknyttet videreført virksomhet 37

Presentasjon av anleggsmidler eller avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg 38-40

Tilleggsopplysninger 41-42

Overgangsbestemmelser 43

Ikrafttredelse 44

Oppheving av IAS 35 45

FORMÅL

1.  Formålet med denne internasjonale standard for finansiell rapportering er å angi regnskapsmessig behandling av 
eiendeler holdt for salg, samt presentasjon og opplysninger om avviklet virksomhet. Denne IFRS krever særlig at 

a)  eiendeler som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, skal måles til den laveste verdien av 
balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, og at avskrivning av slike eiendeler skal opphøre, 

 og

b)  at eiendeler som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, skal presenteres separat i balansen, 
og resultatene av avviklet virksomhet skal presenteres separat i resultatregnskapet.
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VIRKEOMRÅDE

2.  Kravene til klassifisering og presentasjon i denne IFRS kommer til anvendelse på alle innregnede anleggsmidler(*1) 
og på alle avhendingsgrupper i et foretak. Målingskravene i denne IFRS kommer til anvendelse på alle innregnede 
anleggsmidler og avhendingsgrupper (som fastsatt i nr. 4), bortsett fra eiendelene opplistet i nr. 5, som fortsatt skal 
måles i samsvar med nevnte standard.

3.  Eiendeler klassifisert som anleggsmidler i samsvar med IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert 2003) 
skal ikke omklassifiseres som omløpsmidler før de oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i 
samsvar med denne IFRS. Eiendeler av en klasse som et foretak vanligvis ville anse som anleggsmidler, og som 
utelukkende blir anskaffet for videresalg, skal ikke klassifiseres som omløpsmidler med mindre de oppfyller 
kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i samsvar med denne IFRS.

4.  Enkelte ganger avhender et foretak en gruppe av eiendeler, eventuelt med enkelte direkte tilknyttede forpliktelser, 
sammen i én enkelt transaksjon. En slik avhendingsgruppe kan være en gruppe av kontantgenererende enheter, 
en enkelt kontantgenererende enhet eller en del av en kontantgenererende enhet(**). Gruppen kan omfatte alle 
eiendeler og alle forpliktelser i foretaket, herunder omløpsmidler, kortsiktige forpliktelser og eiendeler som av 
nr. 5 utelukkes fra målingskravene i denne IFRS. Dersom anleggsmidler innenfor virkeområdet til målingskravene 
i denne IFRS er en del av en avhendingsgruppe, kommer målingskravene i denne standard til anvendelse på 
gruppen som helhet, slik at gruppen måles til den laveste verdien av dens balanseførte verdi og dens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter. Kravene for måling av de enkelte eiendelene og forpliktelsene innenfor avhendingsgruppen 
er fastsatt i nr. 18, 19 og 23.

5.  Målingsbestemmelsene i denne IFRS(***) kommer ikke til anvendelse på eiendelene nedenfor, som isteden 
omfattes av de respektive angitte standardene, enten som enkeltstående eiendeler eller som en del av en 
avhendingsgruppe:

a)  Eiendeler ved utsatt skatt (IAS 12: «Inntektsskatt»).

b)  Eiendeler som oppstår av ytelser til ansatte (IAS 19: «Ytelser til ansatte»).

c)  Finansielle eiendeler under virkeområdet til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling».

d)  Anleggsmidler som regnskapsføres i samsvar med modellen med virkelig verdi i IAS 40: 
«Investeringseiendom».

e)  Anleggsmidler som måles til virkelig verdi, fratrukket estimerte salgsutgifter i samsvar med IAS 41: 
«Landbruk».

f)  Kontraktsmessige rettigheter i henhold til forsikringskontrakter, slik det er definert i IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter».

KLASSIFISERING AV ANLEGGSMIDLER (ELLER AVHENDINGSGRUPPER) SOM HOLDT FOR SALG 

6.  Et foretak skal klassifisere et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som holdt for salg dersom deres 
balanseførte verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved en salgstransaksjon heller enn ved fortsatt bruk.

(*) For eiendeler klassifisert i samsvar med en likviditetspresentasjon, er anleggsmidler eiendeler som omfatter beløp som forventes 
gjenvunnet mer enn tolv måneder etter balansedagen. Nr. 3 anvendes på klassifiseringen av slike eiendeler.

(**) Når kontantstrømmene fra en eiendel eller gruppe av eiendeler imidlertid forventes å oppstå i hovedsak som følge av salget heller 
enn fra fortsatt bruk, blir de mindre avhengige av kontantstrømmer som oppstår av andre eiendeler, og en avhendingsgruppe som 
var en del av en kontantgenererende enhet, blir en separat kontantgenererende enhet.

(***) Bortsett fra nr. 18 og nr. 19, som krever at de aktuelle eiendelene måles i samsvar med andre relevante IFRS-er.
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7.  For at dette skal være tilfellet må eiendelen (eller avhendingsgruppen) være tilgjengelig for umiddelbart salg i dens 
nåværende tilstand, bare med forbehold for vilkår som er vanlige og i samsvar med gjeldende praksis for salg av 
slike eiendeler (eller avhendingsgrupper), og salget av dem må være svært sannsynlig.

8.  For at salget skal være svært sannsynlig må det relevante ledelsesnivået ha forpliktet seg til en plan om å selge 
eiendelen (eller avhendingsgruppen), og det må aktivt være truffet tiltak for å finne en kjøper og for å fullføre 
planen. Videre må eiendelen (eller avhendingsgruppen) være aktivt markedsført for salg til en pris som er rimelig 
sett i forhold til eiendelens løpende virkelige verdi. I tillegg forventes det at salget kvalifiserer for innregning som 
et fullført salg innen ett år fra tidspunktet for klassifisering, med det unntak som tillates av nr. 9, og det forventes at 
handlinger for å fullføre planen skal indikere at det er usannsynlig at det vil bli gjort betydelige endringer i planen 
eller at planen vil bli trukket tilbake.

9.  Hendelser eller omstendigheter kan utvide perioden for fullføringen av salget ut over ett år. En utvidelse av den 
perioden som kreves for å fullføre et salg, utelukker ikke at en eiendel (eller avhendingsgruppe) klassifiseres 
som holdt for salg dersom forsinkelsen skyldes hendelser eller omstendigheter utenfor foretakets kontroll, 
og det er tilstrekkelig godtgjort at foretaket fortsatt anser seg bundet av planen om å selge eiendelen (eller 
avhendingsgruppen). Dette vil være tilfellet når kriteriene i vedlegg B er oppfylt.

10.  Salgstransaksjoner omfatter bytte av anleggsmidler mot andre anleggsmidler når byttet har et kommersielt innhold 
i samsvar med IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr».

11.  Når et foretak overtar et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) utelukkende med det formål å avhende 
det senere, skal foretaket bare klassifisere anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen) som holdt for salg på 
overtakelsestidspunktet dersom ettårskravet i nr. 8 er oppfylt (med de unntak som tillates i henhold til nr. 9), og 
det er svært sannsynlig at eventuelle andre kriterier i nr. 7 og nr. 8 som ikke er oppfylt på dette tidspunktet, vil bli 
oppfylt innen en kort periode etter overtakelsen (vanligvis innen tre måneder).

12. Dersom kriteriene i nr. 7 og nr. 8 blir oppfylt etter balansedagen, skal et foretak ikke klassifisere et anleggsmiddel 
(eller en avhendingsgruppe) som holdt for salg i dette finansregnskapet når det gis ut. Men når disse kriteriene 
blir oppfylt etter balansedagen, men før vedtak om offentliggjøring av finansregnskapet, skal foretaket gi de 
opplysningene som er fastsatt i nr. 41 bokstav a), b) og d) i notene.

Anleggsmidler som skal avvikles

13.  Et foretak skal ikke klassifisere et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som skal avvikles, som holdt 
for salg. Dette skyldes at deres balanseførte verdi i hovedsak vil bli gjenvunnet ved fortsatt bruk. Men dersom 
avhendingsgruppen som skal avvikles, oppfyller kriteriene i nr. 32 bokstav a)–c), skal foretaket presentere 
avhendingsgruppens resultater og kontantstrømmer som avviklet virksomhet i samsvar med nr. 33 og nr. 34 på 
det tidspunktet den opphører å være i bruk. Anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som skal avvikles, omfatter 
anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som skal brukes fram til utløpet av deres respektive økonomiske levetid 
og anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som skal nedlegges heller enn selges.

14.  Et foretak skal ikke regnskapsføre anleggsmidler som er tatt midlertidig ut av bruk, som om de var avviklet.

MÅLING AV ANLEGGSMIDLER (ELLER AVHENDINGSGRUPPER) KLASSIFISERT SOM  
HOLDT FOR SALG 

Måling av et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe)

15.  Et foretak skal måle et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) klassifisert som holdt for salg til den 
laveste verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.
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16.  Dersom en nylig anskaffet eiendel (eller avhendingsgruppe) oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for 
salg (se nr. 11), vil en anvendelse av nr. 15 føre til at eiendelen (eller avhendingsgruppen) ved førstegangsinnregning 
måles til den laveste verdien av balanseført verdi, dersom den ikke var klassifisert slik (for eksempel som 
anskaffelseskost), og til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Dersom eiendelen (eller avhendingsgruppen) 
derfor er anskaffet som en del av en virksomhetssammenslutning, skal den måles til virkelig verdi fratrukket 
salgsutgifter.

17.  Når salget forventes å skje etter mer enn ett år, skal foretaket måle salgsutgiftene til deres nåverdi. En eventuell 
økning i nåverdien av salgsutgiftene som oppstår etter et tidsforløp, skal presenteres i resultatet som en 
finansieringsutgift.

18.  Umiddelbart før førstegangsklassifisering av eiendelen (eller avhendingsgruppen) som holdt for salg, skal de 
balanseførte verdiene av eiendelen (eller alle eiendelene og forpliktelsene i gruppen) måles i samsvar med relevante 
IFRS-er.

19.  Ved senere målinger av en avhendingsgruppe skal de balanseførte verdiene av eventuelle eiendeler og 
forpliktelser som ikke faller inn under virkeområdet for målingskravene i denne IFRS, men som er inkludert i en 
avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg, måles i samsvar med relevante IFRS-er før den virkelige verdien 
fratrukket salgsutgifter for avhendingsgruppen blir målt på nytt.

 Innregning av tap ved verdifall og tilbakeføringer

20.  Et foretak skal innregne et tap ved verdifall for alle førstegangsnedskrivninger eller senere nedskrivninger av 
eiendelen (eller avhendingsgruppen) til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, i den utstrekning tapet ikke er 
innregnet i samsvar med nr. 19.

21.  Et foretak skal innregne en gevinst for en eventuell senere økning i virkelig verdi fratrukket salgsutgifter av en 
eiendel, men ikke ut over det kumulative tapet ved verdifall som er innregnet enten i samsvar med denne IFRS 
eller tidligere i samsvar med IAS 36: «Tap ved verdifall».

22.  Et foretak skal innregne en gevinst for en eventuell senere økning i virkelig verdi fratrukket salgsutgifter for en 
avhendingsgruppe 

a)  i den utstrekning den ikke er innregnet i samsvar med nr. 19, 

 men

b)  ikke ut over det kumulative tapet ved verdifall som er innregnet, enten i samsvar med denne IFRS eller 
tidligere i samsvar med IAS 36, av de anleggsmidler som faller inn under virkeområdet til målingskravene i 
denne IFRS.

23.  Et tap ved verdifall (eller en eventuell senere gevinst) innregnet for en avhendingsgruppe skal redusere (eller øke) 
den balanseførte verdien av anleggsmidlene i gruppen som faller inn under virkeområdet til målingskravene i denne 
IFRS, i den fordelingsrekkefølgen som er fastsatt i nr. 104 bokstav a) og b) og i nr. 122 i IAS 36 (revidert 2004).

24.  En gevinst eller et tap som ikke tidligere er innregnet innen tidspunktet for salget av et anleggsmiddel (eller 
avhendingsgruppe), skal innregnes på fraregningstidspunktet. Krav vedrørende fraregning er fastsatt i 

a)  nr. 67–72 i IAS 16 (revidert 2003) for eiendom, anlegg og utstyr, 

 og

b)  nr. 112–117 i IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (revidert 2004) for immaterielle eiendeler.

25.  Et foretak skal ikke avskrive (eller amortisere) anleggsmidler så lenge disse blir klassifisert som holdt for salg eller 
så lenge de er en del av en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg. Renter og andre kostnader som er 
henførbare til forpliktelsene i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg, skal fortsatt innregnes.
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 Endringer av en plan om salg

26.  Dersom et foretak har klassifisert en eiendel (eller avhendingsgruppe) som holdt for salg, men kriteriene i nr. 7–9 
ikke lenger er oppfylt, skal foretaket opphøre å klassifisere eiendelen (eller avhendingsgruppen) som holdt for 
salg.

27.  Foretaket skal måle anleggsmidler som opphører å være klassifisert som holdt for salg (eller som opphører å være 
en del av en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) til det laveste beløpet av 

a)  deres balanseførte verdi før eiendelen (eller avhendingsgruppen) ble klassifisert som holdt for salg, justert 
for eventuelle avskrivninger eller verdireguleringer som ville blitt innregnet dersom eiendelen (eller 
avhendingsgruppen) ikke var blitt klassifisert som holdt for salg,

 og

b)  deres gjenvinnbare beløp på tidspunktet for den påfølgende avgjørelsen om ikke å selge(*).

28.  Foretaket skal inkludere alle nødvendige justeringer av den balanseførte verdien av anleggsmidler som opphører å 
være klassifisert som holdt for salg i resultatregnskapet(**) for videreført virksomhet for den perioden der kriteriene 
i nr. 7–9 ikke lenger er oppfylt. Foretaket skal presentere denne justeringen under den samme overskriften i 
resultatregnskapet som benyttes til å presentere en eventuell gevinst eller et eventuelt tap innregnet i samsvar med 
nr. 37.

29.  Dersom et foretak fjerner en enkelt eiendel eller forpliktelse fra en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for 
salg, skal de gjenværende eiendelene og forpliktelsene i avhendingsgruppen som skal selges, fortsatt bare måles 
som en gruppe dersom gruppen oppfyller kriteriene i nr. 7–9. I motsatt fall skal de gjenværende anleggsmidlene i 
gruppen som hver for seg oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, måles enkeltvis til den laveste 
verdien av anleggsmidlenes balanseførte verdi og deres virkelige verdi fratrukket salgsutgifter på det tidspunktet. 
Alle anleggsmidler som ikke oppfyller kriteriene, skal opphøre å være klassifisert som holdt for salg i samsvar med 
nr. 26.

PRESENTASJON OG OPPLYSNINGER

30.  et foretak skal presentere og utgi informasjon som setter brukere av finansregnskapet i stand til å vurdere de 
finansielle virkningene av avviklet virksomhet og avhendinger av anleggsmidler (eller avhendingsgrupper).

Presentasjon av avviklet virksomhet

31.  En foretaksdel omfatter virksomhet og kontantstrømmer som virksomhetsmessig og for finansielle rapporteringsformål 
klart kan skilles fra resten av foretaket. Med andre ord vil en foretaksdel ha vært en kontantgenererende enhet eller 
en gruppe av kontantgenererende enheter mens den ble holdt for bruk.

32.  En avviklet virksomhet er en foretaksdel som enten er avhendet, eller er klassifisert som holdt for salg,

 og

a)  som representerer en separat og vesentlig virksomhet eller et separat og vesentlig geografisk driftsområde, 

(*) Dersom anleggsmidlene er en del av en kontantgenererende enhet, er deres gjenvinnbare beløp lik den balanseførte verdien som 
ville vært innregnet etter fordelingen av et eventuelt tap ved verdifall som oppstår for den kontantgenererende enheten i samsvar 
med IAS 36.

(**) Med mindre eiendelen er eiendom, anlegg og utstyr eller en immateriell eiendel som er blitt verdiregulert i samsvar med IAS 16 
eller IAS 38 før klassifisering som holdt for salg; i så fall skal justeringen behandles som positiv eller negativ verdiregulering.
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b)  er en del av en enkelt samordnet plan om å avhende en separat og vesentlig virksomhet eller et separat og 
vesentlig geografisk driftsområde,

 eller

c)  er et datterforetak anskaffet utelukkende for videresalg.

33.  Et foretak skal gi følgende opplysninger: 

a)  Et enkelt beløp i resultatregnskapet som omfatter det samlede beløpet av 

i)  resultatet etter skatt for avviklet virksomhet 

 og

ii)  gevinst eller tap etter skatt som innregnes ved måling til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller ved 
avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør den avviklede virksomheten.

b)  En spesifikasjon av enkeltbeløpet i bokstav a) i 

i)  driftsinntekter, kostnader og resultat før skatt for avviklet virksomhet, 

ii)  tilknyttet skattekostnad, slik det kreves av IAS 12 nr. 81 bokstav h), 

iii)  gevinst eller tap som innregnes ved måling til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller ved avhending 
av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør den avviklede virksomheten, 

 og

iv)  tilknyttet skattekostnad, slik det kreves av IAS 12 nr. 81 bokstav h).

Spesifikasjonen kan presenteres i notene eller i resultatregnskapet. Dersom den presenteres i 
resultatregnskapet, skal den presenteres i et avsnitt som identifiserer at den er tilknyttet avviklet virksomhet, 
dvs. atskilt fra videreført virksomhet. Spesifikasjonen er ikke nødvendig for avhendingsgrupper som er 
nylig anskaffede datterforetak som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg ved 
anskaffelsen (se nr. 11).

c)  Netto kontantstrømmer som er henførbare til drifts-, investerings- og finansieringsaktivitetene til avviklet 
virksomhet. Disse opplysningene kan enten presenteres i notene eller spesifiseres i regnskapsoppstillingene. 
Disse opplysningene er ikke nødvendige for avhendingsgrupper som er nylig anskaffede datterforetak som 
oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg ved anskaffelsen (se nr. 11).

34.  Et foretak skal presentere på nytt opplysningene i nr. 33 for tidligere perioder som presenteres i finansregnskapet, 
slik at opplysningene gjelder all virksomhet som er avviklet på balansedagen for den sist presenterte perioden.

35.  Justeringer i inneværende periode av beløp som er presentert tidligere for avviklet virksomhet, og som er direkte 
knyttet til avhendingen av en avviklet virksomhet i en tidligere periode, skal klassifiseres separat for avviklet 
virksomhet. Det skal opplyses om arten av og beløpet for slike justeringer. Følgende situasjoner er eksempler på 
omstendigheter der slike justeringer kan oppstå:

a)  Avklaringen av usikkerheter som oppstår av vilkårene i avhendingstransaksjonen, for eksempel avklaring av 
justeringer av kjøpsprisen og spørsmål om skadesløshet i forhold til kjøperen.
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b)  Avklaring av usikkerheter som oppstår av og er direkte knyttet til virksomhetene til foretaksdelen før 
avhendingen av dem, for eksempel miljø- og produktgarantiløfter som selgeren har avgitt.

c)  Oppgjør av forpliktelser vedrørende ordninger for ytelser til ansatte, forutsatt at oppgjøret er direkte knyttet til 
avhendingstransaksjonen.

36.  Dersom et foretak opphører å klassifisere en foretaksdel som holdt for salg, skal resultatene av virksomhetene til 
foretaksdelen som tidligere ble presentert under avviklet virksomhet i samsvar med nr. 33–35, omklassifiseres og 
inkluderes i driftsinntekten fra videreført virksomhet for alle de presenterte periodene. Det skal oppgis at beløpene 
for tidligere perioder er presentert på nytt.

Gevinster eller tap tilknyttet videreført virksomhet

37.  Eventuelle gevinster eller tap ved ny måling av et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) klassifisert som holdt 
for salg og som ikke oppfyller definisjonen av en avviklet virksomhet, skal inkluderes i resultatet fra videreført 
virksomhet.

Presentasjon av anleggsmidler eller avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg 

38.  Et foretak skal presentere anleggsmidler klassifisert som holdt for salg samt eiendeler i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg, atskilt fra andre eiendeler i balansen. Forpliktelsene til en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg, skal presenteres separat fra andre forpliktelser i balansen. Disse eiendelene og 
forpliktelsene skal ikke motregnes og presenteres som et enkeltstående beløp. Det skal opplyses separat om de 
vesentligste klassene av eiendeler og forpliktelser klassifisert som holdt for salg, enten spesifisert i balansen eller i 
notene, med unntak for det som tillates av nr. 39. Et foretak skal presentere separat eventuelle kumulative inntekter 
eller kostnader innregnet direkte i egenkapitalen som er knyttet til et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) 
klassifisert som holdt for salg.

39.  Dersom avhendingsgruppen er et nylig anskaffet datterforetak som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som 
holdt for salg ved anskaffelsen (se nr. 11), kreves det ikke opplysninger om de vesentlige klassene av eiendeler og 
forpliktelser.

40.  Et foretak skal ikke omklassifisere eller presentere på nytt beløp som allerede er presentert for anleggsmidler eller 
for eiendelene og forpliktelsene i avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg i balansen for tidligere perioder 
for å gjenspeile klassifiseringen i balansen for den sist presenterte perioden.

Tilleggsopplysninger

41.  Et foretak skal gi følgende informasjon i notene i den perioden der et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) 
enten er klassifisert som holdt for salg eller er solgt:

a)  en beskrivelse av anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen), 

b)  en beskrivelse av fakta og omstendigheter omkring salget, eller fakta og omstendigheter som fører til den 
forventede avhendingen, samt forventet måte og tidsplan for denne avhendingen, 

c)  gevinsten eller tapet som ble innregnet i samsvar med nr. 20–22 og, dersom det ikke er presentert separat i 
resultatregnskapet, hvilken overskrift i resultatregnskapet som omfatter denne gevinsten eller dette tapet, 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/614 24.4.2008

IFRS 5

d)  dersom det er relevant, segmentet der anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen) blir presentert i samsvar med 
IAS 14: «Segmentrapportering».

42.  Dersom enten nr. 26 eller nr. 29 kommer til anvendelse, skal et foretak, i perioden for avgjørelsen om å endre 
planen om å selge anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen), gi en beskrivelse av de fakta og omstendigheter som 
førte til avgjørelsen, samt virkningen av denne avgjørelsen på resultatene av virksomhet i perioden og på eventuelle 
tidligere presenterte perioder.

OVERGANGSBESTEMMELSER

43.  Denne IFRS får fremadrettet anvendelse på anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som oppfyller kriteriene 
for å bli klassifisert som holdt for salg, samt på virksomhet som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som 
avviklede etter ikrafttredelse av denne IFRS. Et foretak kan anvende kravene i denne IFRS på alle anleggsmidler 
(eller avhendingsgrupper) som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, samt på virksomhet 
som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som avviklede etter et hvilket som helst tidspunkt før ikrafttredelse av 
denne IFRS, under den forutsetning at verdsettingene og annen informasjon som er nødvendig for å anvende denne 
standard, ble framskaffet på tidspunktet da disse kriteriene opprinnelig ble oppfylt.

IKRAFTTREDELSE

44.  Et foretak skal anvende denne IFRS på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne IFRS på en periode som 
begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

OPPHEVING AV IAS 35

45.  Denne IFRS opphever IAS 35: «Virksomhet under avvikling».
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VEDLEGG A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

kontantgenererende enhet Den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående 
kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av inngående 
kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.

foretaksdel Virksomhet og kontantstrømmer som virksomhetsmessig og for finansielle 
rapporteringsformål klart kan skilles fra resten av foretaket.

salgsutgifter Marginale utgifter direkte knyttet til avhendingen av en eiendel (eller en 
avhendingsgruppe), eksklusive finansieringsutgifter og skattekostnader.

omløpsmiddel En eiendel som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

a)  den forventes å bli realisert i eller er ment for salg eller forbruk i, foretakets 
ordinære driftssyklus,

b)  den holdes primært for omsetning,

c)  den forventes å bli realisert innen tolv måneder etter balansedagen,

eller

d)  den er i form av kontanter eller en kontantekvivalent, med mindre den er 
underlagt en begrensning som gjør at den ikke kan realiseres eller benyttes 
til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter balansedagen.

avviklet virksomhet En foretaksdel som enten er avhendet, eller er klassifisert som holdt for salg 
og 

a)  som representerer en separat og vesentlig virksomhet eller et separat og 
vesentlig geografisk driftsområde, 

b)  som er en del av én enkelt samordnet plan om å avhende en separat og 
vesentlig virksomhet eller et separat og vesentlig geografisk driftsområde,

 eller

c)  som er et datterforetak anskaffet utelukkende for videresalg.

avhendingsgruppe En gruppe av eiendeler som skal avhendes sammen som en gruppe i en 
enkelt transaksjon ved salg eller på annen måte, samt forpliktelser direkte 
tilknyttet disse eiendelene som vil bli overført i transaksjonen. Gruppen 
omfatter goodwill tilordnet i en virksomhetssammenslutning dersom gruppen 
er en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet til i samsvar med 
kravene i nr. 80–87 i IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (revidert 2004) eller 
dersom den er en virksomhet innenfor en slik kontantgenererende enhet.

virkelig verdi Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en 
transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter.

bindende kjøpsavtale En avtale med en ikke-tilknyttet part, bindende for begge parter og vanligvis 
juridisk håndhevbar, som a) angir alle vesentlige vilkår, herunder pris og 
tidsplan for transaksjonene, og b) inneholder et negativt incentiv vedrørende 
manglende oppfyllelse som er tilstrekkelig kraftig til å gjør oppfyllelsen av 
forpliktelsen svært sannsynlig.
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svært sannsynlig Betydelig mer trolig enn sannsynlig.

anleggsmiddel En eiendel som ikke oppfyller definisjonen av et omløpsmiddel.

sannsynlig Mer sannsynlig at noe inntreffer enn at det ikke inntreffer.

gjenvinnbart beløp Den høyeste verdien av en eiendels virkelige verdi fratrukket salgsutgifter 
og dens bruksverdi.

bruksverdi Nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer som forventes å oppstå i 
forbindelse med fortsatt bruk av en eiendel, samt ved avhending av eiendelen 
ved slutten av dens utnyttbare levetid.
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VEDLEGG B

Anvendelsestillegg

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

UTVIDELSE AV PERIODEN SOM KREVES FOR Å FULLFØRE ET SALG

B1  Som nevnt i nr. 9 utelukker en utvidelse av den perioden som kreves for å fullføre et salg, ikke at en eiendel (eller 
avhendingsgruppe) klassifiseres som holdt for salg dersom forsinkelsen skyldes hendelser eller omstendigheter 
utenfor foretakets kontroll, og det er tilstrekkelig godtgjort at foretaket fortsatt anser seg forpliktet til planen om å 
selge eiendelen (eller avhendingsgruppen). Et unntak fra kravet til ett år i nr. 8 skal derfor komme til anvendelse i 
følgende situasjoner der slike hendelser eller omstendigheter oppstår:

a)  På det tidspunkt et foretak forplikter seg til en plan om å selge et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe), 
vil det med rimelighet forvente at andre (men ikke en kjøper) legger vilkår på overføringen av anleggsmiddelet 
(eller avhendingsgruppen) som vil utvide den perioden som kreves for å fullføre salget, og 

i)  handlinger som er nødvendig for å tilpasse seg disse vilkårene ikke kan påbegynnes før etter at det 
foreligger en bindende kjøpsavtale, 

 og

ii)  en bindende kjøpsavtale er svært sannsynlig innen ett år.

b)  Et foretak oppnår en bindende kjøpsavtale, og som et resultat av dette pålegger kjøper eller andre vilkår for 
overføringen av et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som tidligere var klassifisert som holdt for salg, 
og som vil utvide den perioden som kreves for fullføring av salget, og 

i)  det er i tide foretatt handlinger som er nødvendige for å reagere på betingelsene, 

 og

ii)  det forventes en gunstig løsning for de forsinkende faktorene.

c)  I løpet av den første ettårsperioden oppstår det omstendigheter som tidligere ble ansett for å være usannsynlige, 
og som et resultat av dette blir et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som tidligere ble klassifisert som 
holdt for salg, ikke solgt ved utløpet av denne perioden, og 

i)  i løpet av den første ettårsperioden har foretaket foretatt seg det som er nødvendig for å reagere på de 
endrede omstendighetene, 

ii)  anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen) blir aktivt markedsført til en pris som er rimelig i forhold til 
de endrede omstendighetene, 

 og

iii)  kriteriene i nr. 7 og nr. 8 er oppfylt.
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VEDLEGG C

Endringer i andre IFRS-er

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Dersom et foretak anvender denne IFRS på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse 

for den tidligere perioden.

C1  I IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert 2003) gjøres følgende endringer.

 I nr. 68 skal det innledende punktum lyde:

68.  som et minstekrav skal balansen omfatte poster som spesifiserer følgende beløp, i den utstrekning de ikke 
er presentert i samsvar med nr. 68a:

a)  …

Nytt nr. 68A skal lyde:

68A.  Balansen skal også omfatte poster som spesifiserer følgende beløp:

a)  samlede eiendeler klassifisert som holdt for salg og eiendeler inkludert i avhendingsgrupper 
klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet», 

 og

b)  forpliktelser inkludert i avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5.

I nr. 81 gjøres følgende endringer:

81.  som et minstekrav skal resultatregnskapet omfatte poster som spesifiserer følgende beløp for perioden:

 …

d)  skattekostnader,

e)  et enkelt beløp som omfatter det samlede beløpet for i) resultatet etter skatt for avviklet virksomhet, og 
ii) gevinst eller tap etter skatt som er innregnet ved måling til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller 
ved avhending av eiendelene eller avhendingsgruppen(e) som utgjør den avviklede virksomheten, 

 og

f)  resultat.

I nr. 87 skal bokstav e) lyde:

e)  avviklet virksomhet,

C2  I IAS 10: «Hendelser etter balansedagen» skal nr. 22 bokstav b) og c) lyde:

b)  kunngjøre en plan om å avvikle en virksomhet,
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c)  større kjøp av eiendeler, klassifisering av eiendeler som holdt for salg i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler 
holdt for salg og avviklet virksomhet», andre avhendinger av eiendeler eller ekspropriasjon av større 
eiendeler av myndighetene,

C3  I IAS 14: «Segmentrapportering» gjøres følgende endringer:

Nr. 52 skal lyde:

52.  et foretak skal opplyse om segmentresultat for hvert rapporteringspliktig segment, ved at resultatet fra 
videreført virksomhet presenteres atskilt fra resultatet fra avviklet virksomhet.

Nytt nr. 52A skal lyde:

52A.  et foretak skal presentere på nytt segmentresultater i tidligere perioder som ble presentert i 
finansregnskapet, slik at de opplysningene som kreves av nr. 52 vedrørende avviklet virksomhet, gjelder 
all virksomhet som var klassifisert som avviklet på balansedagen for den sist presenterte perioden.

Nr. 67 skal lyde:

67.  et foretak skal presentere en avstemming mellom opplysninger som gis for rapporteringspliktige 
segmenter og samlede opplysninger i konsernregnskapet eller foretakets individuelle finansregnskap. 
ved presentasjon av avstemmingen skal segmentinntekter avstemmes mot foretakets driftsinntekter 
fra eksterne kunder (herunder opplysninger om størrelsen på foretakets driftsinntekter fra eksterne 
kunder som ikke er tatt med i noe segment); segmentresultater fra videreført virksomhet skal avstemmes 
mot en sammenlignbar måling av foretakets driftsresultat fra videreført virksomhet og mot foretakets 
nettoresultat fra videreført virksomhet, mens segmentresultater fra avviklet virksomhet skal avstemmes 
mot foretakets driftsresultat fra avviklet virksomhet, segmenteiendeler skal avstemmes mot foretakets 
eiendeler, og segmentforpliktelser skal avstemmes mot foretakets forpliktelser.

C4  I IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 2003) gjøres følgende endringer.

I nr. 3 gjøres følgende endringer:

3.  Denne standard får ikke anvendelse på 

a)  eiendom, anlegg og utstyr klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt 
for salg og avviklet virksomhet»;

b)  biologiske eiendeler.....,

 eller

c)  mineralrettigheter …

 Standarden får imidlertid anvendelse på eiendom, anlegg og utstyr som benyttes til utvikling eller vedlikehold 
av eiendeler som nevnt i bokstav b) og c).

I nr. 55 gjøres følgende endringer:

55.  ... Avskrivning av en eiendel opphører på det tidligste tidspunktet for enten at eiendelen blir klassifisert som 
holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5 
og tidspunktet da eiendelen blir fraregnet. Avskrivning opphører derfor ikke når eiendelen blir uvirksom eller 
tas ut av aktiv bruk, med mindre eiendelen er avskrevet fullt ut. Men …
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I nr. 73 bokstav e) skal ii) lyde:

ii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for 
salg i samsvar med ifrs 5, samt andre avhendinger,

I nr. 79 skal bokstav c) lyde:

c)  balanseført verdi av eiendom, anlegg og utstyr som ikke lenger er i aktiv bruk, og som ikke er klassifisert 
som holdt for salg i samsvar med IFRS 5,

C5  I IAS 17: «Leieavtaler» (revidert 2003) skal nytt nr. 41A lyde:

41A.  En eiendel i henhold til en finansiell leieavtale som er klassifisert som holdt for salg (eller er inkludert i en 
avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5, skal regnskapsføres i samsvar med 
nevnte IFRS.

C6  I IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» gjøres følgende endringer:

Nr. 12 skal lyde:

12.  konsernregnskap skal omfatte alle morforetakets datterforetak(*).

 I nr. 12 skal ny fotnote lyde:

(*)  Dersom et datterforetak ved overtakelsen oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i 
samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», skal det regnskapsføres i 
samsvar med nevnte standard.

Nr. 16–18 oppheves.

Nr. 37 skal lyde:

37.  når et separat finansregnskap blir utarbeidet, skal investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak 
og tilknyttede foretak som ikke er klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5, regnskapsføres enten 

a)  til anskaffelseskost, eller

b)  i samsvar med ias 39.

 Den samme regnskapsføringen skal anvendes på hver enkelt kategori av investeringer. investeringer i 
datterforetak, felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak klassifisert som holdt for salg (eller inkludert 
i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5, skal regnskapsføres i 
samsvar med nevnte ifrs.

Nr. 39 skal lyde:

39.  investeringer i felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak som regnskapsføres i samsvar med ias 39 
i konsernregnskapet, skal regnskapsføres på samme måte i investors separate finansregnskap.
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I nr. 40 oppheves bokstav a) og b).

C7  I IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» gjøres følgende endringer:

I nr. 13 gjøres følgende endringer:

13.  en investering i et tilknyttet foretak skal regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden, bortsett fra 
der 

a)  investeringen blir klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg 
og avviklet virksomhet»,

b)  …

Nr. 14 skal lyde:

14.  investeringer som beskrevet i nr. 13 bokstav a) skal regnskapsføres i samsvar med ifrs 5.

Nr. 15 endres slik at det etter at henvisningen til IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» som utgikk ved IFRS 
3: «Virksomhetssammenslutninger», skal lyde:

15.  Når en investering i et tilknyttet foretak som tidligere ble klassifisert som holdt for salg, ikke lenger oppfyller 
kriteriene for å klassifiseres på denne måten, skal den regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden fra og 
med det tidspunktet da den ble klassifisert som holdt for salg. Finansregnskap for regnskapsperiodene etter 
at den ble klassifisert som holdt for salg, endres tilsvarende.

Nr. 16 oppheves.

I nr. 38 gjøres følgende endringer:

38.  balanseførte verdi. Det skal også opplyses separat om investors andel av eventuell avviklet virksomhet for 
slike tilknyttede foretak.

C8  I IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet» gjøres følgende endringer:

I nr. 2 skal bokstav a) lyde:

a) andelen er klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet»,

Nr. 42 skal lyde:

42.  andeler i felleskontrollerte foretak klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5, skal 
regnskapsføres i samsvar med nevnte ifrs.

Nr. 43 endres slik at det etter at henvisningen til IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» som utgikk ved IFRS 
3, skal lyde:

43.  Når en andel i en felleskontrollert virksomhet som tidligere ble klassifisert som holdt for salg, ikke lenger 
oppfyller kriteriene for slik klassifisering, skal den regnskapsføres ved hjelp av forholdsmessig konsolidering 
eller egenkapitalmetoden fra og med tidspunktet da den ble klassifisert som holdt for salg. Finansregnskap 
for regnskapsperiodene etter at den ble klassifisert som holdt for salg, endres tilsvarende.

Nr. 44 oppheves.
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C9  I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (utgitt 1998) gjøres følgende endringer:

I nr. 1 gjøres følgende endringer:

1.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av tap ved verdifall for alle eiendeler, unntatt 

a)  …

f)  ... (se ias 40: «investeringseiendom»),

g)  ... (se ias 41: «landbruk»),

 og

h)  anleggsmidler ( eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».

Nr. 2 skal lyde:

2.  Denne standard omfatter ikke beholdninger, eiendeler som oppstår som følge av anleggskontrakter, eiendeler 
ved utsatt skatt, eiendeler som oppstår som følge av ytelser til ansatte eller eiendeler klassifisert som holdt 
for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg), fordi eksisterende 
internasjonale standarder som gjelder for disse eiendelene, allerede inneholder spesifikke krav om hvordan 
de skal innregnes og måles.

I nr. 5 endres definisjonen av «kontantgenererende enhet» til å lyde

en «kontantgenererende enhet» er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående 
kontantstrømmer, som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller 
grupper av eiendeler.

En fotnote tilføyes etter siste setning i nr. 9 bokstav f), og skal lyde:

(*)  Når en eiendel oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg (eller blir inkludert i en 
avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg), utelukkes den fra virkeområdet til IAS 36 og 
regnskapsføres i samsvar med IFRS 5.

C10  I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (revidert 2004) gjøres følgende endringer:

Alle henvisninger til «netto salgspris» erstattes med «virkelig verdi fratrukket salgsutgifter».

I nr. 2 gjøres følgende endringer:

2.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av tap ved verdifall for alle eiendeler, unntatt 

a)  …

i)  anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».
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Nr. 3 skal lyde:

3.  Denne standard kommer ikke til anvendelse på beholdninger, eiendeler som oppstår som følge av 
anleggskontrakter, eiendeler ved utsatt skatt, eiendeler som oppstår som følge av ytelser til ansatte eller 
eiendeler klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt 
for salg), fordi eksisterende standarder som gjelder for disse eiendelene, inneholder krav om hvordan de skal 
innregnes og måles.

I nr. 6 endres definisjonen av «kontantgenererende enhet» til å lyde

en «kontantgenererende enhet» er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående 
kontantstrømmer, som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller 
grupper av eiendeler.

En fotnote tilføyes etter siste setning i nr. 12 bokstav f), og skal lyde:

(*)  Når en eiendel oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg (eller blir inkludert i en 
avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg), utelukkes den fra virkeområdet til denne standard og 
regnskapsføres i samsvar med IFRS 5.

C11  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» skal nr. 9 lyde:

9.  Denne standard gjelder for avsetninger til omstrukturering (herunder avviklet virksomhet). Der en 
omstrukturering tilfredsstiller definisjonen av en avviklet virksomhet, kan det være at det kreves 
tilleggsopplysninger i henhold til IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».

C12  I IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (utgitt 1998)(1) gjøres følgende endringer.

I nr. 2 gjøres følgende endringer:

2.  ...Denne standard gjelder for eksempel ikke for

a)  …

e)  …,

f)  … og måling),

og

g)  immaterielle anleggsmidler klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet».

I nr. 79 gjøres følgende endring:

79.  ... avskrivningen skal avsluttes på det tidligste tidspunktet for enten at eiendelen blir klassifisert som holdt 
for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», eller tidspunktet da eiendelen fraregnes.

Nr. 106 skal lyde:

106.  Avskrivning opphører ikke når den immaterielle eiendelen ikke lenger er i bruk, med mindre eiendelen er 
avskrevet fullt ut eller er klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert 
som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5.

(*) Endret i 2003 ved IAS 16.
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I nr. 107 bokstav e) skal ii) lyde:

ii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg 
i samsvar med IFRS 5, samt andre avhendinger,

C13  I IAS 38 «Immaterielle eiendeler» (revidert 2004) gjøres følgende endringer.

I nr. 3 gjøres følgende endringer:

3.  ... Denne standard gjelder for eksempel ikke for

a)  …

h)  immaterielle anleggsmidler klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet».

I nr. 97 skal tredje punktum lyde:

97. ... avskrivningen skal avsluttes på det tidligste tidspunktet for enten at eiendelen blir klassifisert som holdt 
for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», eller det tidspunktet da eiendelen fraregnes...

Nr. 117 skal lyde:

117.  Avskrivning av en immateriell eiendel med en bestemt utnyttbar levetid opphører ikke når den immaterielle 
eiendelen ikke lenger er i bruk, med mindre eiendelen er avskrevet fullt ut eller er klassifisert som holdt for 
salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5.

I nr. 118 bokstav e) skal ii) lyde:

ii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg 
i samsvar med IFRS 5, samt andre avhendinger,

C14  I IAS 40: «Investeringseiendom» (revidert 2003) gjøres følgende endringer.

I nr. 9 bokstav a) gjøres følgende endring:

a)  eiendom som er ment for salg som en del av ordinær virksomhet ...

Nr. 56 skal lyde:

56.  etter førstegangsinnregning skal et foretak som velger anskaffelseskostmodellen, måle alle sine 
investeringseiendommer i samsvar med kravene i ias 16 for denne modellen, bortsett fra dem som 
oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg (eller inkluderes i en avhendingsgruppe 
klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet 
virksomhet». investeringseiendom som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg (eller 
er inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) skal måles i samsvar med ifrs 5.

I nr. 76 skal bokstav c) lyde:

c)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for 
salg i samsvar med ifrs 5, samt andre avhendinger,
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I nr. 79 bokstav d) skal iii) lyde:

iii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for 
salg i samsvar med ifrs 5, samt andre avhendinger,

C15  I IAS 41: «Landbruk» gjøres følgende endringer:

Nr. 30 skal lyde:

30.  Det antas at det er mulig å foreta en pålitelig måling av en biologisk eiendels virkelige verdi. Denne 
antakelsen kan bare tilbakevises ved førstegangsinnregning av en biologisk eiendel der det ikke finnes 
markedsbaserte priser eller verdier, og der alternative estimater på virkelig verdi vurderes å være klart 
upålitelige. i slike tilfeller skal den biologiske eiendelen måles til anskaffelseskost fratrukket eventuell 
akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. når det blir mulig å foreta en 
pålitelig måling av en slik biologisk eiendels virkelige verdi, skal foretaket måle den til dens virkelige 
verdi fratrukket estimerte omsetningsutgifter. når et biologisk anleggsmiddel oppfyller kriteriene for å 
bli klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for 
salg) i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», antas det at virkelig 
verdi kan måles på en pålitelig måte

I nr. 50 skal bokstav c) lyde:

c)  reduksjoner som er henførbare til salg, samt biologiske eiendeler klassifisert som holdt for salg (eller som 
er inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5,

C16  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» gjøres følgende 
endringer:

I nr. 12 skal bokstav b) lyde:

b)  Nr. 26–34B forbyr tilbakevirkende anvendelse av enkelte bestemmelser i andre IFRS-er.

I nr. 26 gjøres følgende endringer:

26.  Denne standard forbyr tilbakevirkende anvendelse av enkelte bestemmelser i andre IFRS-er som gjelder

a)  …

b)  regnskapsføring av sikring (nr. 28–30), 

c)  estimater (nr. 31–34).

 og

d)  eiendeler klassifisert som holdt for salg og avviklet virksomhet

Nytt nr. 34A skal lyde:

34A.  IFRS 5 krever at den skal få fremadrettet anvendelse på anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som 
oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, samt på virksomhet som oppfyller kriteriene for 
å bli klassifisert som avviklet etter ikrafttredelse av denne IFRS. IFRS 5 tillater at et foretak kan anvende 
kravene i denne IFRS på alle anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som oppfyller kriteriene for å bli 
klassifisert som holdt for salg, samt på virksomhet som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som avviklet 
etter ikrafttredelse av denne IFRS, under den forutsetning at verdsettingene og annen informasjon som er 
nødvendig for å anvende denne IFRS, ble framskaffet på tidspunktet da disse kriteriene opprinnelig ble 
oppfylt.
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Nytt nr. 34B skal lyde:

34B.  Et foretak som har et tidspunkt for overgang til internasjonale standarder for finansiell rapportering som 
er før 1. januar 2005, skal anvende overgangsbestemmelsene i IFRS 5. Et foretak som har et tidspunkt for 
overgang til internasjonale standarder for finansiell rapportering som er 1. januar 2005 eller senere, skal 
anvende IFRS 5 med tilbakevirkende kraft.

C17  I IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» gjøres følgende endringer:

I nr. 36 skal første punktum lyde:

36.  Det overtakende foretaket skal på overtakelsestidspunktet fordele en virksomhetssammenslutnings 
anskaffelseskost ved å innregne det overtatte foretakets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede 
forpliktelser som oppfyller innregningskriteriene i nr. 37, til deres virkelige verdier på dette tidspunktet, 
med unntak for anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) som er klassifisert som holdt for salg i samsvar 
med ifrs 5: «anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», som skal innregnes til virkelig verdi 
fratrukket salgsutgifter. en eventuell forskjell…

I nr. 75 skal bokstav b) og d) lyde:

b)  ytterligere goodwill innregnet i løpet av perioden, unntatt goodwill som er inkludert i en avhendingsgruppe 
som ved overtakelsen oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5,

d)  goodwill inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5, 
og goodwill som er fraregnet i løpet av perioden uten tidligere å ha vært inkludert i en avhendingsgruppe 
klassifisert som at den er holdt for salg,

C18  I internasjonale standarder for finansiell rapportering, herunder internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger 
som gjelder fra 31. mars 2004, skal henvisninger til «virksomhet under avvikling» forstås som «avviklet 
virksomhet».
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 36

Verdifall på eiendeler

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-5

Definisjoner 6

Identifikasjon av mulig verdifall på en eiendel 7-17

Måling av gjenvinnbart beløp 18-57

Måling av gjenvinnbart beløp for en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid 24

Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter 25-29

Bruksverdi 30-57

Grunnlag for estimater på framtidige kontantstrømmer 33-38

Sammensetning av estimater på framtidige kontantstrømmer 39-53

Framtidige kontantstrømmer i utenlandsk valuta 54

Diskonteringsrente 55-57

Innregning og måling av tap ved verdifall 58-64

Kontantgenererende enheter og goodwill 65-108

Identifikasjon av den kontantgenererende enheten som en eiendel tilhører 66-73

Gjenvinnbart beløp og balanseført verdi av en kontantgenererende enhet 74-103

Goodwill 80-99

Tilordning av goodwill til kontantgenererende enheter 80-87

Testing av kontantgenererende enheter med goodwill for tap ved verdifall 88-90

Minoritetsinteresse 91-95

Tidsplan for testing av tap ved verdifall 96-99

Felleseiendeler 100-103

Tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet 104-108

Reversering av et tap ved verdifall 109-125

Reversering av et tap ved verdifall for en enkelt eiendel 117-121

Reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet 122-123

Reversering av et tap ved verdifall for goodwill 124-125
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Nr

Opplysninger 126-137

Estimater brukt til å måle gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill 
eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid

134-137

Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse 138-140

Oppheving av IAS 36 (utgitt 1998) 141

Denne reviderte standard erstatter IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (1998), og kommer til anvendelse 

a)  ved en overtakelse, på goodwill og på immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger der 
avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere,

b)  på alle andre eiendeler for årsregnskapsperioder som begynner 31. mars 2004 eller senere.

Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette de framgangsmåter som et foretak skal anvende for å sikre at deres 
eiendeler ikke regnskapsføres høyere enn deres gjenvinnbare beløp. En eiendel er regnskapsført høyere enn 
gjenvinnbart beløp dersom dens balanseførte verdi overstiger det beløp som kan gjenvinnes ved bruk eller salg 
av eiendelen. Dersom dette er tilfellet, betegnes eiendelen som falt i verdi, og denne standard krever at foretaket 
innregner et tap ved verdifall. Standarden angir også når et foretak skal reversere et tap ved verdifall, og fastsetter 
hvilke opplysninger som skal gis.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av tap ved verdifall for alle eiendeler, unntatt 

a)  beholdninger (se ias 2: «Beholdninger»),

b)  eiendeler som oppstår som følge av anleggskontrakter (se ias 11: «anleggskontrakter»),

c)  eiendeler ved utsatt skatt (se ias 12: «inntektsskatt»),

d)  eiendeler som oppstår som følge av ytelser til ansatte (se ias 19: «Ytelser til ansatte»),

e)  finansielle eiendeler som omfattes av ias 39: «finansielle instrumenter — innregning og måling»,

f)  investeringseiendom som måles til virkelig verdi (se ias 40: «investeringseiendom»), 

g)  biologiske eiendeler knyttet til landbruk og som måles til virkelig verdi, med fradrag for estimerte 
salgsutgifter (se ias 41: «landbruk»,
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h)  periodiserte anskaffelsesutgifter, samt immaterielle eiendeler, som oppstår av en forsikringsgivers 
kontraktsmessige rettigheter i henhold til forsikringskontrakter innenfor virkeområdet til ifrs 4: 
«forsikringskontrakter»,

 og

i)  anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg i samsvar med ifrs 5: 
«anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».

3.  Denne standard kommer ikke til anvendelse på beholdninger, eiendeler som oppstår som følge av anleggskontrakter, 
eiendeler ved utsatt skatt, eiendeler som oppstår som følge av ytelser til ansatte eller eiendeler klassifisert som holdt 
for salg (eller som er inkludert i en avhendingsgruppe som er klassifisert som holdt for salg), fordi eksisterende 
standarder som gjelder for disse eiendelene, inneholder krav om hvordan de skal innregnes og måles.

4.  Denne standard gjelder for finansielle eiendeler klassifisert som 

a)  datterforetak, som definert i IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap»,

b)  tilknyttede foretak, som definert i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak», 

og

c)  felleskontrollert virksomhet, som definert i IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet».

Verdifall på andre finansielle eiendeler er omfattet av IAS 39.

5.  Denne standard gjelder ikke for finansielle eiendeler innenfor virkeområdet til IAS 39, for investeringseiendom 
målt til virkelig verdi i samsvar med IAS 40 eller for biologiske eiendeler knyttet til landbruk målt til virkelig 
verdi med fradrag for estimerte salgsutgifter i samsvar med IAS 41. Denne standard gjelder imidlertid for 
eiendeler som balanseføres til regulert verdi (dvs. virkelig verdi) i samsvar med andre standarder, for eksempel 
verdireguleringsmodellen i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr». Identifikasjon av hvorvidt en verdiregulert 
eiendel har falt i verdi, avhenger av grunnlaget for beregningen av virkelig verdi:

a)  Dersom eiendelens virkelige verdi er dens markedsverdi, er den eneste forskjellen mellom eiendelens 
virkelige verdi og dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter, de marginale utgifter som er direkte knyttet til 
avhendingen av eiendelen:

i)  Dersom avhendingsutgiftene er ubetydelige, er den verdiregulerte eiendelens gjenvinnbare beløp 
nødvendigvis nær eller større enn dens verdiregulerte beløp (dvs. virkelige verdi). I så fall er det etter 
anvendelse av kravene om verdiregulering ikke sannsynlig at den verdiregulerte eiendelen har falt i verdi, 
og det er ikke nødvendig å estimere det gjenvinnbare beløpet.

ii)  Dersom avhendingsutgiftene ikke er ubetydelige, er den verdiregulerte eiendelens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter nødvendigvis mindre enn dens virkelige verdi. Derfor har den verdiregulerte 
eiendelen falt i verdi dersom dens bruksverdi er mindre enn dens regulerte verdi (dvs. virkelige verdi). I så 
fall skal et foretak etter anvendelse av kravene om verdiregulering anvende denne standard for å beregne 
om eiendelen har falt i verdi.

b)  Dersom eiendelens virkelige verdi beregnes på annet grunnlag enn markedsverdien, kan dens regulerte verdi 
(dvs. virkelige verdi) være større eller mindre enn dens gjenvinnbare beløp. Etter anvendelse av kravene om 
verdiregulering anvender foretaket derfor denne standard for å beregne om eiendelen har falt i verdi.
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DEFINISJONER

6.  følgende begreper anvendes i denne standard:

et «aktivt marked» er et marked der samtlige av følgende vilkår foreligger:

a)  varene som omsettes i markedet, er ensartede,

b)  villige kjøpere og selgere kan vanligvis finnes til enhver tid,

 og

c)  prisene er tilgjengelige for allmennheten.

«avtaletidspunkt» for en virksomhetssammenslutning er det tidspunktet da en faktisk avtale mellom partene 
som slutter seg sammen, oppnås og, når det gjelder børsnoterte foretak, offentlig kunngjøres. når det gjelder 
en fiendtlig overtakelse, er det tidligste tidspunktet for når det oppnås en faktisk avtale mellom partene som 
slutter seg sammen, på tidspunktet da et tilstrekkelig antall av det overtatte foretakets eiere har akseptert det 
overtakende foretakets tilbud til at det overtakende foretaket kan oppnå kontroll over det overtatte foretaket.

«Balanseført verdi» er det beløp som en eiendel er innregnet med, etter fradrag for eventuell akkumulert 
avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

en «kontantgenererende enhet» er den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående 
kontantstrømmer, og som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler 
eller grupper av eiendeler.

«felleseiendeler» er eiendeler unntatt goodwill som bidrar til framtidige kontantstrømmer både i den aktuelle 
kontantgenererende enhet og i andre kontantgenererende enheter.

«avhendingsutgifter» er marginale utgifter direkte knyttet til avhendingen av en eiendel eller en 
kontantgenererende enhet, eksklusive finansieringsutgifter og skatteutgifter.

«avskrivbart beløp» er eiendelens anskaffelseskost, eller et annet beløp som tilsvarer anskaffelseskost i 
finansregnskapet, minus eiendelens restverdi.

«avskrivning» er den systematiske fordelingen av en eiendels avskrivbare beløp over eiendelens utnyttbare 
levetid.

«virkelig verdi fratrukket salgsutgifter» er det beløp som kan oppnås ved salg av en eiendel i en transaksjon på 
armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for avhendingsutgifter.

et «tap ved verdifall» er det beløp som en eiendels eller en kontantgenererende enhets balanseførte verdi 
overstiger dens gjenvinnbare beløp med.

en kontantgenererende enhets eller en eiendels «gjenvinnbare beløp» er den høyeste verdi av den 
kontantgenererende enhetens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og enhetens bruksverdi.
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«Utnyttbar levetid» er enten

a)  den perioden en eiendel forventes å være tilgjengelig for bruk av et foretak, 

 eller

b)  antall produserte enheter eller lignende enheter som foretaket forventer at eiendelen skal generere.

 «Bruksverdi» er nåverdien av framtidige kontantstrømmer som forventes å oppstå av en eiendel eller en 
kontantgenererende enhet.

IDENTIFIKASJON AV MULIG VERDIFALL PÅ EN EIENDEL

7.  I nr. 8–17 spesifiseres det når gjenvinnbart beløp skal beregnes. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men de 
gjelder for både enkelteiendeler og kontantgenererende enheter. Resten av denne standard er strukturert slik:

a)  I nr. 18–57 fastsettes kravene for måling av gjenvinnbart beløp. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men 
de gjelder for både enkelteiendeler og kontantgenererende enheter.

b)  I nr. 58–108 fastsettes kravene for innregning og måling av tap ved verdifall. Innregning og måling av tap ved 
verdifall for andre enkelteiendeler enn goodwill behandles i nr. 58–64. I nr 65–108 behandles innregning og 
måling av tap ved verdifall for kontantgenererende enheter og goodwill.

c)  I nr. 109–116 angis kravene for reversering av et tap ved verdifall som er innregnet for en eiendel eller en 
kontantgenererende enhet i tidligere perioder. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men de gjelder også 
her for både enkelteiendeler og kontantgenererende enheter. Ytterligere krav for enkelteiendeler er angitt i 
nr. 117–121, for kontantgenererende enheter i nr. 122 og nr. 123 og for goodwill i nr. 124 og nr. 125.

d)  I nr. 126–133 angis hvilke opplysninger som skal gis om tap ved verdifall og reverseringer av tap ved 
verdifall for eiendeler og kontantgenererende enheter. I nr. 134–137 angis ytterligere opplysningskrav for 
kontantgenererende enheter som goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid er 
henført til for å teste om de har falt i verdi.

8.  En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp. I nr. 12–14 beskrives 
noen indikasjoner på at det kan ha skjedd et tap ved verdifall. Dersom slike indikasjoner foreligger, skal foretaket 
foreta et formelt estimat på gjenvinnbart beløp. Bortsett fra i de tilfeller som er beskrevet i nr. 10, krever denne 
standard ikke at foretaket foretar et formelt estimat på gjenvinnbart beløp dersom det ikke foreligger indikasjoner 
på et tap ved verdifall.

9.  et foretak skal på hvert rapporteringstidspunkt vurdere om det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i 
verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, skal foretaket estimere eiendelens gjenvinnbare beløp.

10.  Uansett om det foreligger en indikasjon på tap ved verdifall, skal et foretak også 

a)  hvert år teste en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid eller en immateriell eiendel som ennå 
ikke er tilgjengelig for bruk for tap ved verdifall, ved å sammenligne eiendelens balanseførte verdi med dens 
gjenvinnbare beløp. Denne testingen av tap ved verdifall kan utføres når som helst i løpet av en årsperiode, 
forutsatt at den utføres på samme tid hvert år. Ulike immaterielle eiendeler kan testes for tap ved verdifall 
til ulik tid. Dersom en slik immateriell eiendel imidlertid ble innregnet første gang i løpet av inneværende 
årsperiode, skal den immaterielle eiendelen testes for tap ved verdifall før slutten av inneværende 
årsperiode, og
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b)  hvert år teste goodwill som er overtatt i en virksomhetssammenslutning for tap ved verdifall i samsvar med 
nr. 80–99.

11.  En immateriell eiendels evne til å generere tilstrekkelige framtidige økonomiske fordeler til at eiendelens 
balanseførte verdi kan gjenvinnes, er vanligvis underlagt større usikkerhet før eiendelen er tilgjengelig for bruk 
enn etter at den er tilgjengelig for bruk. Derfor krever denne standard at et foretak minst én gang per år tester den 
balanseførte verdien for tap ved verdifall av en immateriell eiendel som ennå ikke er tilgjengelig for bruk.

12.  ved vurdering av om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, skal et foretak minst ta hensyn 
til følgende indikasjoner:

eksterne informasjonskilder

a)  eiendelens markedsverdi har i løpet av perioden falt betydelig mer enn det som kunne forventes som følge 
av alder eller normal bruk.

b)  Betydelige endringer med negativ innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden, eller vil skje i 
nær framtid, i foretakets teknologiske, markedsmessige, økonomiske eller juridiske omgivelser, eller i det 
marked som eiendelen er beregnet på.

c)  markedsrenter eller annen markedsmessig avkastning på investeringer har økt i løpet av perioden, og det er 
sannsynlig at disse økningene vil påvirke diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av eiendelens 
bruksverdi, og redusere eiendelens gjenvinnbare beløp i vesentlig grad.

d)  Den balanseførte verdien av foretakets nettoeiendeler er høyere enn dets børsverdi.

interne informasjonskilder

e)  Det foreligger dokumentasjon på at en eiendel er ukurant eller fysisk skadet.

f)  Betydelige endringer med negativ innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden eller vil skje i 
nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av en eiendels bruk eller forventet bruk. slike endringer 
omfatter at eiendelen blir uvirksom, planer om opphør eller omstrukturering av den virksomhet som 
eiendelen tilhører, planer om avhending av en eiendel på et tidligere tidspunkt enn tidligere forventet samt 
en revurdering av en eiendels utnyttbare levetid som bestemt istedenfor ubestemt(1).

g)  Det foreligger dokumentasjon fra intern rapportering på at en eiendels inntjening er eller vil bli lavere enn 
forventet.

13.  Listen i nr. 12 er ikke uttømmende. Et foretak kan finne andre indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, og disse 
krever også at foretaket beregner eiendelens gjenvinnbare beløp eller når det gjelder goodwill, utfører en test for 
tap ved verdifall i samsvar med nr. 80–99.

14.  Dokumentasjon fra intern rapportering som indikerer at en eiendel har falt i verdi, omfatter tilstedeværelse av 

a)  kontantstrømmer til anskaffelse av eiendelen eller etterfølgende behov for kontanter i forbindelse med drift 
eller vedlikehold av den, som er betydelig høyere enn opprinnelig budsjettert,

b)  faktiske netto kontantstrømmer eller driftsresultat fra eiendelen som er betydelig lavere enn budsjettert,

(*) Når en eiendel oppfyller kriteriene til at den kan klassifiseres som holdt for salg (eller omfattes av en avhendingsgruppe som er 
klassifisert som holdt for salg), ekskluderes den fra virkeområdet til denne standard og blir regnskapsført i samsvar med IFRS 5: 
«Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».
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c)  et betydelig fall i budsjetterte netto kontantstrømmer eller driftsresultat eller en vesentlig økning i budsjetterte 
tap fra eiendelen, 

 eller

d)  driftstap eller netto utgående kontantstrømmer for eiendelen når beløpene for inneværende periode summeres 
med budsjetterte beløp for framtidige perioder.

15.  Som angitt i nr. 10 krever denne standard at en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid, eller en eiendel 
som ennå ikke er tilgjengelig for bruk, og goodwill blir testet for tap ved verdifall minst hvert år. Bortsett fra i 
de tilfeller der kravene i nr. 10 kommer til anvendelse, får vesentlighetsprinsippet anvendelse ved vurdering av 
hvorvidt en eiendels gjenvinnbare beløp må estimeres. Dersom tidligere beregninger for eksempel viser at en 
eiendels gjenvinnbare beløp er betydelig høyere enn dens balanseførte verdi, trenger ikke foretaket å foreta en ny 
estimering av eiendelens gjenvinnbare beløp dersom det ikke har inntruffet hendelser som utligner forskjellen. 
Likeledes kan tidligere analyser vise at en eiendels gjenvinnbare beløp ikke påvirkes av en (eller flere) av 
indikasjonene nevnt i nr. 12.

16.  Som en forklaring til nr. 15 kan nevnes at dersom markedsrenter eller annen markedsmessig avkastning på 
investeringer har økt i løpet av perioden, kreves det ikke at foretaket foretar et formelt estimat på en eiendels 
gjenvinnbare beløp i følgende tilfeller:

a)  Dersom det er usannsynlig at diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av eiendelens bruksverdi, 
vil bli påvirket av økningen i markedsmessig avkastning. Eksempelvis har økninger i den kortsiktige renten 
ikke nødvendigvis en vesentlig virkning på den diskonteringsrenten som brukes på en eiendel med lang 
gjenværende utnyttbar levetid.

b)  Dersom det er sannsynlig at diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av eiendelens bruksverdi, vil 
bli påvirket av økningen i markedsmessig avkastning, men tidligere sensitivitetsanalyser av gjenvinnbart beløp 
viser at

i)  det er usannsynlig at det gjenvinnbare beløpet vil falle vesentlig, ettersom det er sannsynlig at framtidige 
kontantstrømmer vil stige (i noen tilfeller vil for eksempel et foretak kunne dokumentere at den justerer 
sine driftsinntekter for å kompensere for økt avkastning), 

 eller

ii)  det er usannsynlig at reduksjonen i gjenvinnbart beløp vil medføre et vesentlig tap ved verdifall.

17.  Dersom det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, kan det bety at eiendelens gjenværende utnyttbare 
levetid, avskrivningsmetode eller restverdi må gjennomgås og justeres i samsvar med den standard som gjelder for 
eiendelen, selv om det ikke er innregnet tap ved verdifall for eiendelen.

MÅLING AV GJENVINNBART BELØP

18.  I denne standard defineres gjenvinnbart beløp som den høyeste verdi av en eiendels eller en kontantgenererende 
enhets virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. I nr. 19–57 fastsettes kravene for måling 
av gjenvinnbart beløp. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men de gjelder for både enkelteiendeler og 
kontantgenererende enheter.

19.  Det er ikke alltid nødvendig å beregne både eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. 
Dersom ett av disse beløpene overstiger eiendelens balanseførte verdi, har eiendelen ikke falt i verdi, og det er ikke 
nødvendig å estimere det andre beløpet.
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20.  Det kan være mulig å beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter selv om eiendelen ikke omsettes i et aktivt 
marked. Noen ganger er det imidlertid umulig å beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter fordi det ikke finnes 
grunnlag for å foreta et pålitelig estimat på det beløp som kan oppnås ved salg av eiendelen i en transaksjon på 
vanlige konkurransevilkår mellom velinformerte og frivillige parter. I dette tilfellet kan foretaket bruke eiendelens 
bruksverdi som dens gjenvinnbare beløp.

21.  Dersom det ikke er grunn til å tro at en eiendels bruksverdi i vesentlig grad overstiger dens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter, kan eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter benyttes som dens gjenvinnbare 
beløp. Dette er ofte tilfellet for eiendeler som holdes med sikte på avhending. Dette skyldes at bruksverdien av en 
eiendel som holdes med sikte på avhending, hovedsakelig består av netto avhendingsproveny, idet de framtidige 
kontantstrømmene ved fortsatt bruk av eiendelen fram til den avhendes, sannsynligvis vil være ubetydelige.

22.  Gjenvinnbart beløp beregnes for en enkelt eiendel, med mindre eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer 
som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. I så fall 
beregnes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører (se nr. 65–103), med 
mindre 

a)  eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter enten er høyere enn dens balanseførte verdi, 

 eller

b)  eiendelens bruksverdi kan estimeres til å være nær dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter, og virkelig 
verdi fratrukket salgsutgifter kan beregnes.

23.  I noen tilfeller kan estimater, gjennomsnitt og forenklede beregninger gi en rimelig tilnærming av de detaljerte 
beregningene beskrevet i denne standard, ved fastsettelse av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter eller 
bruksverdi.

Måling av gjenvinnbart beløp for en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid

24.  I nr. 10 kreves det at en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid skal testes for tap ved verdifall hvert 
år ved å sammenligne eiendelens balanseførte verdi med dens gjenvinnbare beløp, uansett om det foreligger noen 
indikasjon på at den har falt i verdi eller ikke. Den nyeste detaljerte beregningen av en slik eiendels gjenvinnbare 
beløp foretatt i en tidligere periode kan imidlertid benyttes i testen for tap ved verdifall for eiendelen i inneværende 
periode, forutsatt at alle følgende kriterier er oppfylt:

a)  dersom den immaterielle eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer fra fortsatt bruk som er i all 
vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler, eller grupper av eiendeler og 
derfor blir testet for tap ved verdifall som del av den kontantgenererende enheten den tilhører, er eiendelene 
og forpliktelsene som utgjør denne enheten ikke endret i betydelig grad siden den siste beregningen av 
gjenvinnbart beløp, 

b)  den siste beregningen av gjenvinnbart beløp førte til et beløp som i vesentlig grad oversteg eiendelens 
balanseførte verdi, 

 og

c)  sannsynligheten er liten for at fastsatt gjeldende gjenvinnbare beløp vil være mindre enn eiendelens 
balanseførte verdi, basert på en analyse av hendelser som har skjedd og omstendigheter som er endret siden 
den siste beregningen av gjenvinnbart beløp.

Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter

25.  Den beste indikasjon på en eiendels virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er prisen i en bindende salgsavtale i en 
transaksjon på armlengdes avstand, justert for marginale utgifter direkte knyttet til avhending av eiendelen.
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26.  Dersom det ikke foreligger noen bindende salgsavtale, men eiendelen omsettes i et aktivt marked, er virkelig 
verdi fratrukket salgsutgifter eiendelens markedspris minus avhendingsutgiftene. Den relevante markedsprisen 
er vanligvis lik løpende kjøpskurs. Når løpende kjøpskurser ikke er tilgjengelige, kan prisen i den nærmest 
forutgående transaksjonen gi grunnlag for et estimat på virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, forutsatt at det ikke 
har skjedd en betydelig endring i de økonomiske omstendighetene mellom transaksjonstidspunktet og tidspunktet 
for estimatet.

27.  Dersom det ikke foreligger en bindende salgsavtale eller et aktivt marked for en eiendel, baseres virkelig verdi 
fratrukket salgsutgifter på beste tilgjengelige informasjon om det beløp foretaket kan oppnå på balansedagen 
for avhendingen av eiendelen i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, 
med fradrag for avhendingsutgiftene. Ved fastsettelsen av dette beløpet skal et foretak ta hensyn til utfallet av de 
seneste transaksjonene med tilsvarende eiendeler innenfor samme bransje. Virkelig verdi fratrukket salgsutgifter 
gjenspeiler ikke et tvungent salg, med mindre ledelsen er nødt til å selge eiendelen umiddelbart.

28.  Avhendingsutgifter som ikke allerede er innregnet som forpliktelser, trekkes fra ved fastsettelsen av virkelig 
verdi fratrukket salgsutgifter. Eksempler på slike utgifter er utgifter til juridisk bistand, stempelavgift og lignende 
avgifter forbundet med transaksjonen, utgifter til fjerning av eiendelen og marginale utgifter direkte knyttet til å 
bringe eiendelen i salgsklar stand. Sluttvederlag (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte») og utgifter knyttet til 
nedskjæring eller omorganisering av et foretak etter avhending av en eiendel, er imidlertid ikke marginale utgifter 
direkte knyttet til avhending av eiendelen.

29.  I noen tilfeller krever avhendingen av en eiendel at kjøperen påtar seg en forpliktelse, og den eneste prisen som er 
tilgjengelig, er en samlet virkelig verdi fratrukket salgsutgifter for både eiendelen og forpliktelsen. I nr. 78 angis 
framgangsmåten i slike tilfeller.

Bruksverdi

30.  følgende elementer skal gjenspeiles i beregningen av en eiendels bruksverdi:

a)  et estimat på de framtidige kontantstrømmene som foretaket forventer å motta fra eiendelen, 

b)  forventninger om mulige variasjoner i beløpet eller tidsplanen for disse framtidige kontantstrømmene, 

c)  tidsverdien av penger, representert ved gjeldende markedssats for risikofrie renter, 

d)  prisen på å bære usikkerheten som ligger i eiendelen, 

 og

e)  andre faktorer, for eksempel illikviditet, som deltakerne i markedet vil gjenspeile ved prisingen de framtidige 
kontantstrømmene som foretaket forventer å motta fra eiendelen.

31.  Estimering av en eiendels bruksverdi omfatter følgende trinn:

a)  estimering av framtidige inngående og utgående kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen og fra dens 
endelige avhending, 

 og

b)  anvendelse av en egnet diskonteringsrente på disse framtidige kontantstrømmene.
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32.  Elementene som er beskrevet i nr. 30 bokstav b), d) og e), kan gjenspeiles enten som justeringer av de framtidige 
kontantstrømmene eller som justeringer av diskonteringsrenten. Uansett hvilken metode et foretak anvender for å 
vise forventningene om mulige variasjoner i beløpet eller tidsplanen for framtidige kontantstrømmer, skal resultatet 
være at det gjenspeiler den forventede nåverdien av de framtidige kontantstrømmene, dvs. det veide gjennomsnittet 
av alle mulige utfall. Vedlegg A gir ytterligere veiledning om bruken av nåverditeknikker ved måling av en eiendels 
bruksverdi.

Grunn l ag  fo r  e s t ima t e r  på  f r amt id ige  kon t an t s t r ømmer

33.  ved måling av bruksverdi skal et foretak 

a)  basere framskrivning av kontantstrømmer på rimelige og dokumenterbare forutsetninger som representerer 
ledelsens beste estimat på de ulike økonomiske forhold som vil foreligge i eiendelens gjenværende utnyttbare 
levetid. ekstern dokumentasjon skal tillegges størst vekt, 

b)  basere framskrivning av kontantstrømmer på de siste finansielle budsjetter/prognoser som er godkjent av 
ledelsen, men skal ekskludere eventuelle estimerte framtidige inngående eller utgående kontantstrømmer 
som forventes å oppstå av framtidige omstruktureringer eller av at eiendelens inntjening forbedres. 
framskrivning basert på disse budsjetter/prognoser skal omfatte en periode på høyst fem år, med mindre 
en lengre periode er berettiget, og

c)  estimere framskrivning av kontantstrømmer ut over perioden som omfattes av de siste budsjetter/prognoser, 
ved å ekstrapolere framskrivningene basert på budsjettene/prognosene ved anvendelse av en stabil eller 
fallende vekstrate for etterfølgende år, med mindre en stigende vekstrate er berettiget. Denne vekstraten 
skal ikke overstige den langsiktige gjennomsnittlige vekstraten for de produkter, næringer eller land 
som omfattes av foretakets virksomhet, eller for det marked der eiendelen brukes, med mindre en høyere 
vekstrate er berettiget.

34.  Ledelsen vurderer rimeligheten av de forutsetningene som de gjeldende kontantstrømmene er basert på ved 
å undersøke årsakene til differansene mellom tidligere framskrivninger av kontantstrømmer og faktiske 
kontantstrømmer. Ledelsen skal sikre at forutsetningene som de gjeldende framskrivningene av kontantstrømmer 
er basert på, er i overensstemmelse med tidligere faktiske utfall, forutsatt at virkningene av senere hendelser eller 
omstendigheter som ikke forelå da disse faktiske kontantstrømmene ble generert, gjør dette hensiktsmessig.

35.  Detaljerte, uttrykkelige og pålitelige budsjetter/prognoser for framtidige kontantstrømmer for lengre perioder enn 
fem år er vanligvis ikke tilgjengelige. Derfor baseres ledelsens estimater på framtidige kontantstrømmer på de siste 
budsjetter/prognoser for høyst fem år. Ledelsen kan bruke framskrivning av kontantstrømmer basert på budsjetter/
prognoser for en lengre periode enn fem år dersom ledelsen er sikker på at de er pålitelige, og den på bakgrunn av 
tidligere erfaringer kan dokumentere sin evne til å gi korrekte prognoser av kontantstrømmer over en slik lengre 
periode.

36.  Framskrivning av kontantstrømmer til slutten av en eiendels utnyttbare levetid estimeres ved å ekstrapolere 
framskrivningen av kontantstrømmer basert på budsjettene/prognosene ved anvendelse av en vekstrate for 
etterfølgende år. Denne raten er stabil eller fallende, med mindre en stigning i raten gjenspeiler objektiv 
informasjon om mønsteret for et produkts eller en bransjes levetid. Dersom det er relevant, kan vekstraten være 
null eller negativ.

37.  Når forholdene er gunstige, er det sannsynlig at konkurrenter vil tre inn i markedet og begrense veksten. Derfor vil 
det være vanskelig for foretak å overstige den gjennomsnittlige historiske vekstraten på lang sikt (for eksempel 20 
år) for de produkter, næringer eller land som omfattes av foretakets virksomhet, eller for det marked der eiendelen 
brukes.

38.  Ved bruk av informasjon fra budsjetter/prognoser skal foretaket vurdere om opplysningene gjenspeiler rimelige og 
dokumenterbare forutsetninger og representerer ledelsens beste estimat på de økonomiske forhold som vil foreligge 
i eiendelens gjenværende utnyttbare levetid.
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Sammense tn ing  av  e s t ima t e r  på  f r amt id ige  kon t an t s t r ømmer

39.  estimater på framtidige kontantstrømmer skal omfatte 

a)  framskrivning av inngående kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen,

b)  framskrivning av påløpte, utgående kontantstrømmer som er nødvendige for å generere inngående 
kontantstrømmer ved fortsatt bruk av eiendelen (herunder utgående kontantstrømmer for å forberede 
eiendelen til bruk), og som kan knyttes direkte til eiendelen eller henføres til eiendelen på en rimelig og 
ensartet måte, 

 og

c)  eventuelle netto kontantstrømmer som vil bli mottatt (eller betalt) ved avhending av eiendelen ved slutten av 
dens utnyttbare levetid.

40.  Estimater på framtidige kontantstrømmer og diskonteringsrenten gjenspeiler ensartede forutsetninger om 
prisøkninger som skyldes generell inflasjon. Dersom diskonteringsrenten omfatter virkningen av prisøkninger 
som skyldes generell inflasjon, estimeres derfor framtidige kontantstrømmer i nominelle priser. Dersom 
diskonteringsrenten ikke omfatter virkningen av prisøkninger som skyldes generell inflasjon, estimeres framtidige 
kontantstrømmer i faste priser (men omfatter framtidige spesifikke prisøkninger eller prisfall).

41.  Framskrivning av utgående kontantstrømmer omfatter den daglige service av eiendelen, og dessuten framtidige 
fellesutgifter som kan knyttes direkte til bruken av eiendelen eller henføres til bruken av eiendelen på en rimelig 
og ensartet måte.

42.  Når en eiendels balanseførte verdi ennå ikke omfatter alle utgående kontantstrømmer som vil påløpe fram til 
eiendelen er klar til bruk eller salg, omfatter estimatet på framtidige utgående kontantstrømmer et estimat på alle 
forventede utgående kontantstrømmer fram til eiendelen er klar til bruk eller salg. Dette er for eksempel tilfellet 
for en bygning som er under oppføring, eller et utviklingsprosjekt som ennå ikke er fullført.

43.  For å unngå dobbeltregning skal estimater på framtidige kontantstrømmer ikke omfatte 

a)  inngående kontantstrømmer fra eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er 
uavhengige av inngående kontantstrømmer fra den aktuelle eiendelen (for eksempel finansielle eiendeler som 
fordringer), 

 og

b)  utgående kontantstrømmer tilknyttet plikter som allerede er innregnet som forpliktelser (for eksempel gjeld, 
pensjoner eller avsetninger).

44.  framtidige kontantstrømmer skal estimeres for eiendelen i dens aktuelle stand. estimater på framtidige 
kontantstrømmer skal ikke omfatte framtidige inngående eller utgående kontantstrømmer som forventes å 
oppstå som følge av 

a)  en framtidig omstrukturering som foretaket ennå ikke har forpliktet seg til, 

 eller

b)  forbedring eller oppgradering av eiendelens inntjening.

45.  Fordi framtidige kontantstrømmer estimeres for eiendelen i dens aktuelle stand, gjenspeiler bruksverdien ikke 

a)  framtidige utgående kontantstrømmer eller tilknyttede kostnadsbesparelser (for eksempel reduserte 
personalkostnader) eller fordeler som forventes å oppstå som følge av en framtidig omstrukturering som 
foretaket ennå ikke har forpliktet seg til, eller
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b)  framtidige utgående kontantstrømmer som vil forbedre eller oppgradere eiendelens inntjening, eller tilknyttede 
inngående kontantstrømmer som forventes å oppstå av slike utgående kontantstrømmer.

46.  En omstrukturering er en prosess som er planlagt og kontrollert av ledelsen, og som i vesentlig grad endrer 
enten omfanget av foretakets virksomhet eller måten virksomheten drives på. IAS 37: «Avsetninger, betingede 
forpliktelser og betingede eiendeler» gir veiledning som klargjør når et foretak har forpliktet seg til å foreta en 
omstrukturering.

47.  Når et foretak har forpliktet seg til å foreta en omstrukturering, vil noen eiendeler sannsynligvis bli påvirket av 
denne omstruktureringen. Så snart foretaket har forpliktet seg til å foreta omstruktureringen, 

a)  gjenspeiler estimater på framtidige inngående og utgående kontantstrømmer ved fastsettelse av bruksverdi, 
kostnadsbesparelser og andre fordeler ved omstruktureringen (basert på de siste budsjetter/prognoser som er 
godkjent av ledelsen), 

 og

b)  estimater på framtidige utgående kontantstrømmer knyttet til omstrukturering omfattes av en 
omstruktureringsavsetning i samsvar med IAS 37.

Eksempel 5 illustrerer virkningen av en framtidig omstrukturering på beregningen av bruksverdi.

48.  Inntil et foretak pådrar seg utgående kontantstrømmer som forbedrer en eiendels inntjening, omfatter estimater på 
framtidige kontantstrømmer ikke de estimerte framtidige inngående kontantstrømmene som forventes å oppstå fra 
økningen i økonomiske fordeler tilknyttet den utgående kontantstrømmen (se eksempel 6).

49.  Estimater på framtidige kontantstrømmer omfatter framtidige utgående kontantstrømmer som er nødvendige for å 
opprettholde nivået av økonomiske fordeler som forventes å oppstå av eiendelen i dens nåværende tilstand. Når en 
kontantgenererende enhet består av eiendeler med ulik estimert utnyttbar levetid, og alle er essensielle for enhetens 
løpende drift, anses en utskifting til eiendeler med kortere utnyttbar levetid for å være en del av den daglige service 
av enheten når de framtidige kontantstrømmene tilknyttet enheten skal estimeres. Tilsvarende når en enkelt eiendel 
består av bestanddeler med ulik estimert utnyttbar levetid, anses en utskifting til bestanddeler med kortere utnyttbar 
levetid for å være en del av den daglige service av eiendelen når de framtidige kontantstrømmene som genereres 
av eiendelen, skal estimeres.

50.  estimater på framtidige kontantstrømmer skal ikke omfatte 

a)  inngående eller utgående kontantstrømmer knyttet til finansiering, 

 eller

b)  inn- eller utbetalinger av inntektsskatt.

51.  Estimerte framtidige kontantstrømmer gjenspeiler forutsetninger som stemmer overens med måten 
diskonteringsrenten fastsettes på. Hvis ikke, ville virkningen av noen av forutsetningene bli tatt med to ganger eller 
oversett. Ettersom pengenes tidsverdi tas i betraktning ved at estimerte framtidige kontantstrømmer diskonteres, 
omfatter disse kontantstrømmene ikke inngående eller utgående kontantstrømmer knyttet til finansiering. Likeledes 
estimeres framtidige kontantstrømmer før skatt, ettersom diskonteringsrenten fastsettes før skatt.

52.  estimatet på netto kontantstrømmer som skal mottas (eller betales) for avhending av en eiendel ved slutten 
av dens utnyttbare levetid, skal tilsvare det beløp foretaket forventer å oppnå ved avhending av eiendelen i 
en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, med fradrag for estimerte 
avhendingsutgifter.

53.  Estimatet på netto kontantstrømmer som skal mottas (eller betales) ved avhending av en eiendel ved slutten av dens 
utnyttbare levetid, beregnes på samme måte som en eiendels virkelige verdi fratrukket salgsutgifter, bortsett fra at 
følgende gjelder ved estimering av disse netto kontantstrømmene:

a)  Et foretak anvender de priser som gjelder på estimeringstidspunktet for tilsvarende eiendeler som har nådd 
slutten av sin utnyttbare levetid, og som har vært brukt under tilsvarende forhold som eiendelen skal brukes 
under.
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b)  Foretaket justerer disse prisene for virkningen av både framtidige prisstigninger som skyldes generell inflasjon, 
og spesifikke framtidige prisstigninger eller prisfall. Men dersom estimater på framtidige kontantstrømmer ved 
fortsatt bruk av eiendelen og diskonteringsrenten ikke omfatter virkningen av generell inflasjon, skal foretaket 
også utelukke denne virkningen fra estimatet på netto kontantstrømmer ved avhending.

F ram t id ige  kon t an t s t r ømmer  i  u t en l andsk  va lu t a

54.  Framtidige kontantstrømmer estimeres i den valuta de vil bli generert, og diskonteres deretter ved bruk av en 
diskonteringsrente som er relevant for den valutaen. Et foretak regner om nåverdien ved hjelp av dagskursen på 
tidspunktet for beregning av bruksverdien.

D i skon t e r i ngs r en t e

55.  Diskonteringsrenten(e) skal være satsen(e) før skatt som gjenspeiler gjeldende markedsvurderinger av 

a)  pengers tidsverdi, 

 og

b)  eiendelens særlige risiko som de framtidige kontantstrømestimatene ikke er justert for.

56.  En sats som gjenspeiler aktuelle markedsvurderinger av pengenes tidsverdi og de særskilte risikoer forbundet med 
eiendelen, er den avkastning investorer vil kreve dersom de skulle velge en investering som med hensyn til beløp, 
tidspunkter og risikoprofil ville generere kontantstrømmer som tilsvarer de kontantstrømmene foretaket forventer 
å oppnå fra eiendelen. Denne satsen estimeres ut fra den sats som er implisitt i aktuelle markedstransaksjoner 
for lignende eiendeler, eller ut fra den veide gjennomsnittlige kapitalkostnaden for et børsnotert foretak som har 
en enkelt eiendel (eller en portefølje av eiendeler) som med hensyn til potensiell yteevne og risiko svarer til den 
aktuelle eiendelen. Diskontosatsen(e) som benyttes til å måle en eiendels bruksverdi, skal imidlertid ikke gjenspeile 
risiko som de framtidige kontantstrømestimatene er justert for. I så fall vil virkningen av noen av forutsetningene 
bli tatt med to ganger.

57.  Når en sats som er spesifikk for eiendelen, ikke er direkte tilgjengelig i markedet, bruker foretaket en sats med 
tilsvarende trekk for å estimere diskonteringsrenten. Vedlegg A gir ytterligere veiledning om estimering av 
diskonteringsrenten under slike omstendigheter.

INNREGNING OG MÅLING AV TAP VED VERDIFALL

58.  I nr. 59–64 angis kravene for innregning og måling av tap ved verdifall for en enkelt eiendel, bortsett fra for 
goodwill. Innregning og måling av tap ved verdifall for kontantgenererende enheter og goodwill behandles i 
nr. 65–108.

59.  en eiendels balanseførte verdi skal bare nedskrives til dens gjenvinnbare beløp dersom eiendelens gjenvinnbare 
beløp er mindre enn dens balanseførte verdi. reduksjonen er et tap ved verdifall.

60.  et tap ved verdifall skal umiddelbart innregnes i resultatet, med mindre eiendelen balanseføres til regulert verdi 
i samsvar med en annen standard (for eksempel i samsvar med verdireguleringsmetoden i ias 16: «eiendom, 
anlegg og utstyr»). tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel skal behandles som negativ verdiregulering i 
samsvar med den andre standarden.

61.  Et tap ved verdifall på en ikke-verdiregulert eiendel innregnes i resultatet. Et tap ved verdifall på en verdiregulert 
eiendel innregnes imidlertid direkte mot en eventuell verdireguleringsreserve for eiendelen, i den utstrekning 
verdifallet ikke overstiger beløpet for verdireguleringsreserven for den samme eiendelen.
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62.  når beløpet for det estimerte tapet ved verdifall er større enn den balanseførte verdien av eiendelen det er 
tilknyttet, skal foretaket bare innregne en forpliktelse dersom dette kreves i henhold til en annen standard.

63.  etter innregning av et tap ved verdifall skal satsene for avskrivning av eiendelen justeres i framtidige perioder, 
slik at eiendelens endrede balanseførte verdi, med fradrag for eventuell restverdi, fordeles systematisk til 
eiendelens gjenværende utnyttbare levetid.

64.  Dersom det innregnes et tap ved verdifall, beregnes eventuelle tilknyttede eiendeler eller forpliktelser ved utsatt 
skatt i henhold til IAS 12: «Inntektsskatt» ved å sammenligne eiendelens endrede balanseførte verdi med dens 
skattemessige verdi (se eksempel 3).

KONTANTGENERERENDE ENHETER OG GOODwILL

65.  I nr. 66–108 angis kravene for identifikasjon av den kontantgenererende enhet som en eiendel tilhører, samt 
fastsettelse av den balanseførte verdien av og innregning av tap ved verdifall for kontantgenererende enheter og 
goodwill.

Identifikasjon av den kontantgenererende enheten som en eiendel tilhører

66.  Dersom det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, skal gjenvinnbart beløp estimeres for den 
enkelte eiendelen. Dersom det ikke er mulig å estimere den enkelte eiendels gjenvinnbare beløp, skal foretaket 
beregne det gjenvinnbare beløpet for den kontantgenererende enhet som eiendelen tilhører (eiendelens 
kontantgenererende enhet).

67.  Det gjenvinnbare beløpet for en enkelt eiendel kan ikke beregnes dersom

a)  eiendelens bruksverdi ikke kan estimeres til å være nær dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter (for 
eksempel når de framtidige kontantstrømmene fra fortsatt bruk av eiendelen ikke kan estimeres til å være 
ubetydelige), 

og

b)  eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer 
fra andre eiendeler.

I slike tilfeller kan bruksverdien, og dermed det gjenvinnbare beløpet, bare beregnes for eiendelens 
kontantgenererende enhet.

Eksempel

Et gruveforetak eier en privat jernbane til bruk i sin gruvedrift. Den private jernbanen kan bare selges til skrapverdi 
og genererer ikke inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengig av kontantstrømmer fra andre 
eiendeler i gruven.

Det er ikke mulig å estimere den private jernbanens gjenvinnbare beløp, fordi dens bruksverdi ikke kan beregnes, 
og fordi bruksverdien sannsynligvis avviker fra skrapverdien. Derfor estimerer foretaket det gjenvinnbare beløpet 
for den kontantgenererende enheten som den private jernbanen tilhører, det vil si gruven som helhet.
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68.  Som definert i nr. 6 er en eiendels kontantgenererende enhet den minste gruppen av eiendeler som omfatter 
eiendelen og som genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengig av inngående 
kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. Identifikasjon av en eiendels kontantgenererende 
enhet innebærer skjønn. Dersom det gjenvinnbare beløpet ikke kan beregnes for en enkelt eiendel, identifiserer 
foretaket den minste samling av eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer, som i all vesentlighet er 
uavhengige.

Eksempel

Et busselskap har kontrakt med en kommune om drift av minst fem forskjellige bussruter. Eiendeler tilhørende hver 
rute og kontantstrømmene fra hver rute kan identifiseres separat. En av rutene drives med et betydelig tap.

Fordi foretaket ikke har mulighet til å nedlegge en av bussrutene, er den minste gruppen av identifiserbare 
inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler 
eller grupper av eiendeler, de inngående kontantstrømmene som genereres av de fem rutene til sammen. Den 
kontantgenererende enheten for hver rute er busselskapet som helhet.

69.  Inngående kontantstrømmer er innstrømmende kontanter og kontantekvivalenter fra parter utenfor foretaket. 
Ved vurdering av om hvorvidt inngående kontantstrømmer fra en eiendel (eller en gruppe av eiendeler) i all 
vesentlighet er uavhengig av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler (eller grupper av eiendeler), tar 
foretaket hensyn til forskjellige faktorer, herunder hvordan ledelsen styrer foretakets drift (for eksempel etter 
produktlinje, forretningsområde, plassering, distrikt eller region), eller hvordan ledelsen treffer beslutninger om 
fortsatt bruk eller avhending av foretakets eiendeler og virksomheter. Eksempel 1 gir eksempler på identifikasjon 
av en kontantgenererende enhet.

70.  Dersom det finnes et aktivt marked for produktene som produseres ved hjelp av en eiendel eller en gruppe av 
eiendeler, skal denne eiendelen eller gruppen av eiendeler identifiseres som en kontantgenererende enhet, selv 
om deler av eller hele produksjonen brukes internt. Dersom de inngående kontantstrømmene som blir generert 
av en eiendel eller en kontantgenererende enhet, påvirkes av intern prising av overføringer, skal et foretak 
benytte ledelsens beste estimat på framtidig(e) pris(er) som kunne oppnås i en transaksjon på armlengdes 
avstand når foretaket skal estimere 

a)  de framtidige inngående kontantstrømmene som benyttes til å beregne eiendelens eller den kontantgenererende 
enhetens bruksverdi, 

 og

b)  de framtidige utgående kontantstrømmene som benyttes til å beregne bruksverdien av eventuelle andre 
eiendeler eller kontantgenererende enheter som påvirkes av intern prising av overføringer.

71.  Selv om deler av eller hele produksjonen fra en eiendel eller en gruppe av eiendeler brukes av andre enheter i 
foretaket (for eksempel produkter på et mellomstadium i en produksjonsprosess), utgjør denne eiendelen eller 
gruppen av eiendeler en separat kontantgenererende enhet dersom foretaket kan selge denne produksjonen i et 
aktivt marked. Dette skyldes at eiendelen eller gruppen av eiendeler kan generere inngående kontantstrømmer 
som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler. 
Ved bruk av opplysninger basert på budsjetter/prognoser for en slik kontantgenererende enhet eller for en annen 
eiendel eller kontantgenererende enhet som påvirkes av intern prising av overføringer, justerer foretaket disse 
opplysningene dersom interne overføringspriser ikke gjenspeiler ledelsens beste estimat på framtidige priser som 
ville kunne oppnås i en transaksjon på armlengdes avstand.
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72.  kontantgenererende enheter skal identifiseres på samme måte fra periode til periode for samme eiendel eller 
type av eiendeler, med mindre en endring er berettiget.

73.  Dersom et foretak finner at en eiendel tilhører en annen kontantgenererende enhet enn eiendelen gjorde i tidligere 
perioder, eller at sammensetningen av typer eiendeler i eiendelens kontantgenererende enhet har endret seg, krever 
nr. 130 at det legges fram opplysninger om den kontantgenererende enheten dersom et tap ved verdifall innregnes 
eller reverseres for den kontantgenererende enheten.

Gjenvinnbart beløp og balanseført verdi av en kontantgenererende enhet

74.  En kontantgenererende enhets gjenvinnbare beløp er den høyeste verdien av den kontantgenererende enhetens 
virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. Ved fastsettelse av en kontantgenererende enhets 
gjenvinnbare beløp skal alle henvisninger til «eiendel» i nr. 19-57 leses som henvisninger til «kontantgenererende 
enhet».

75.  en kontantgenererende enhets balanseførte verdi skal beregnes på et grunnlag som er i overensstemmelse med 
hvordan dens gjenvinnbare beløp er beregnet.

76.  En kontantgenererende enhets balanseførte verdi 

a)  omfatter bare den balanseførte verdien av de eiendeler som kan knyttes direkte til den kontantgenererende 
enheten eller henføres til denne på en rimelig og ensartet måte, og som vil generere de framtidige inngående 
kontantstrømmene som benyttes ved beregning av den kontantgenererende enhetens bruksverdi, 

 og

b)  omfatter ikke den balanseførte verdien av eventuelle innregnede forpliktelser, med mindre den 
kontantgenererende enhetens gjenvinnbare beløp ikke kan beregnes uten å ta hensyn til slike forpliktelser.

Årsaken til dette er at en kontantgenererende enhets virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi 
beregnes uten hensyn til kontantstrømmer knyttet til eiendeler som ikke er en del av den kontantgenererende 
enheten, og forpliktelser som allerede er innregnet (se nr. 28 og nr. 43).

77.  Når eiendeler grupperes med henblikk på vurdering av gjenvinnbart beløp, er det viktig at alle eiendeler som 
genererer eller benyttes til å generere relevante inngående kontantstrømmer, tas med i den kontantgenererende 
enheten. I motsatt fall kan den kontantgenererende enheten synes å være fullt gjenvinnbar, selv om det faktisk har 
oppstått et tap ved verdifall. Selv om noen eiendeler bidrar til en kontantgenererende enhets estimerte framtidige 
kontantstrømmer, finnes det tilfeller der de ikke kan henføres til den kontantgenererende enheten på en rimelig 
og ensartet måte. Dette kan være tilfellet for goodwill eller felleseiendeler, for eksempel eiendeler i tilknytning 
til hovedkontoret. I nr. 80-103 angis behandlingen av slike eiendeler når en kontantgenererende enhet testes for 
verdifall.

78.  Det kan være nødvendig å ta hensyn til visse innregnede forpliktelser for å kunne beregne en kontantgenererende 
enhets gjenvinnbare beløp. Dette kan forekomme dersom avhendingen av en kontantgenererende enhet krever 
at kjøperen må overta en forpliktelse. I dette tilfellet tilsvarer den kontantgenererende enhetens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter (eller den estimerte kontantstrømmen fra endelig avhending) den estimerte salgsprisen for 
eiendelene i den kontantgenererende enheten, samt tilhørende forpliktelser, med fradrag for avhendingsutgiftene. 
For å kunne foreta en meningsfull sammenligning mellom en kontantgenererende enhets balanseførte verdi 
og dens gjenvinnbare beløp, fratrekkes den balanseførte verdien av forpliktelsen ved fastsettelsen av både den 
kontantgenererende enhetens bruksverdi og dens balanseførte verdi.
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Eksempel

Et selskap driver en gruve i et land der lovgivningen krever at eieren rehabiliterer grunnen når gruvedriften 
opphører. Utgiftene til rehabilitering omfatter tilbakelegging av det overliggende jordlaget, som må fjernes før 
gruvedriften kan påbegynnes. Det ble gjort en avsetning for utgiftene til tilbakelegging av det overliggende 
jordlaget så snart jorden ble fjernet. Beløpet ble innregnet som en del av gruvens anskaffelseskost, og avskrives over 
gruvens utnyttbare levetid. Den balanseførte verdien av avsetningene til rehabilitering er VE 500(1), som tilsvarer 
rehabiliteringsutgiftenes nåverdi.
Foretaket tester gruven for verdifall. Gruvens kontantgenererende enhet er gruven som helhet. Foretaket har 
mottatt ulike tilbud om kjøp av gruven til en pris rundt VE 800. I denne prisen er det tatt hensyn til at kjøper vil 
overta forpliktelsen til å legge tilbake det overliggende jordlaget. Avhendingsutgiftene for gruven er ubetydelige. 
Bruksverdien av gruven er omtrent VE 1 200, eksklusive rehabiliteringsutgifter. Gruvens balanseførte verdi er VE 
1 000.

Den kontantgenererende enhetens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er VE 800. Dette beløpet tar i betraktning 
rehabiliteringsutgifter som det allerede er tatt hensyn til. Derfor beregnes bruksverdien av den kontantgenererende 
enheten etter at det er tatt hensyn til rehabiliteringsutgiftene, og den estimeres til å være VE 700 (VE 1 200 minus 
VE 500). Den kontantgenererende enhetens balanseførte verdi er VE 500, som tilsvarer gruvens balanseførte verdi 
(VE 1 000) minus den balanseførte verdien av avsetningen til rehabiliteringsutgifter (VE 500). Derfor overstiger 
den kontantgenererende enhetens gjenvinnbare beløp dens balanseførte verdi.

79.  Av praktiske årsaker tas det ved beregningen av en kontantgenererende enhets gjenvinnbare beløp noen ganger 
hensyn til eiendeler som ikke er en del av den kontantgenererende enheten (for eksempel fordringer eller andre 
finansielle eiendeler), eller forpliktelser som allerede er innregnet (for eksempel gjeld, pensjoner og andre 
avsetninger). I slike tilfeller økes den kontantgenererende enhetens balanseførte verdi med den balanseførte verdien 
av slike eiendeler, og reduseres med den balanseførte verdien av slike forpliktelser.

Goodwi l l

Ti l o rdn ing  av  goodwi l l  t i l  kon t an tgene re r ende  enhe t e r

80.  når det gjelder testing for tap ved verdifall, skal goodwill som er overtatt i en virksomhetssammenslutning fra 
overtakelsestidspunktet, tilordnes hver av det overtakende foretakets kontantgenererende enheter, eller grupper 
av kontantgenererende enheter, som forventes å nyte godt av synergieffektene av sammenslutningen, uansett 
om andre av det overtatte foretakets eiendeler eller forpliktelser er henført til disse enhetene eller gruppene av 
enheter. Hver enhet eller gruppe av enheter som goodwill tilordnes, skal 

a)  representere det laveste nivået innenfor foretaket der goodwill blir overvåket for interne ledelsesformål, 

 og

b)  ikke være større enn et segment basert enten på foretakets primære eller sekundære rapporteringsformat, 
beregnet i samsvar med ias 14: «segmentrapportering».

81.  Goodwill overtatt i en virksomhetssammenslutning representerer en betaling foretatt av et overtakende foretak i 
påvente av framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan identifiseres enkeltvis og innregnes hver for 
seg. Goodwill genererer ikke kontantstrømmer uavhengig av andre eiendeler eller grupper av eiendeler, og bidrar 
ofte til kontantstrømmene til flere kontantgenererende enheter. Enkelte ganger kan goodwill ikke tilordnes på et 
ikke-vilkårlig grunnlag til enkeltstående kontantgenererende enheter, men bare til grupper av kontantgenererende 
enheter. Som et resultat omfatter det laveste nivået innenfor enheten der goodwill blir overvåket for interne 
ledelsesformål en rekke kontantgenererende enheter som goodwill er tilknyttet, men som goodwill ikke kan 
tilordnes. Henvisningene i nr. 83–99 til en «kontantgenererende enhet» som goodwill er tilordnet, skal også leses 
som henvisninger til en «gruppe av kontantgenererende enheter» som goodwill er tilordnet.

(1) I denne standard angis beløp i «valutaenheter» (VE).
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82.  Anvendelse av kravene i nr. 80 fører til at goodwill blir testet for tap ved verdifall på et nivå som gjenspeiler måten 
et foretak driver sin virksomhet og som goodwill naturlig vil være forbundet med. Derfor er utvikling av ytterligere 
rapporteringssystemer typisk ikke nødvendig.

83.  En kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet for testing for tap ved verdifall, kan ikke sammenfalle 
med det nivået der goodwill tilordnes i samsvar med IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» for måling av 
gevinster og tap i utenlandsk valuta. Dersom det for eksempel i henhold til IAS 21 kreves at et foretak tilordner 
goodwill til relativt lave nivåer for måling av gevinster og tap i utenlandsk valuta, er det ikke nødvendig å teste 
goodwill for tap ved verdifall på samme nivå, med mindre foretaket også overvåker goodwill på dette nivået for 
interne ledelsesformål.

84.  Dersom førstegangstilordning av goodwill overtatt i en virksomhetssammenslutning ikke kan fullføres før 
utgangen av årsperioden der virksomhetssammenslutningen ble gjennomført, skal førstegangstilordningen 
fullføres før utgangen av den første årsperioden som begynner etter overtakelsestidspunktet.

85.  I samsvar med IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger», og dersom en virksomhetssammenslutning første gang 
regnskapsføres foreløpig ved utgangen av perioden da sammenslutningen ble gjennomført, skal det overtakende 
foretaket 

a)  regnskapsføre sammenslutningen med disse foreløpige verdiene, 

 og

b)  innregne eventuelle justeringer av disse foreløpige verdiene som resultat av fullføringen av første 
regnskapsføring innen tolv måneder etter overtakelsestidspunktet.

Under slike omstendigheter kan det også hende at det ikke er mulig å fullføre førstegangstilordning av goodwill 
overtatt i virksomhetssammenslutningen før utgangen av årsperioden da virksomhetssammenslutningen ble 
gjennomført. I slike tilfeller skal foretaket gi de opplysningene som kreves av nr. 133. 

86.  Dersom goodwill tilordnes en kontantgenererende enhet, og foretaket avhender en virksomhet innenfor denne 
enheten, skal goodwill tilknyttet den avhendede virksomheten 

a)  inkluderes i virksomhetens balanseførte verdi ved fastsettelse av gevinst eller tap ved avhending, 

 og

b)  måles på grunnlag av de relative verdiene av den avhendede virksomheten og den andel av den 
kontantgenererende enheten som beholdes, med mindre foretaket kan påvise at en annen metode bedre 
gjenspeiler goodwill som er knyttet til den avhendede virksomheten.

Eksempel

For VE 100 selger et foretak en virksomhet som var en del av en kontantgenererende enhet som goodwill har 
vært tilordnet. Goodwill tilordnet enheten kan ikke identifiseres til eller tilknyttes en gruppe av eiendeler på et 
lavere nivå enn denne enheten, bortsett fra på vilkårlig grunnlag. Det gjenvinnbare beløpet for den andelen av den 
kontantgenererende enheten som beholdes, er VE 300.

Fordi goodwill som er tilordnet den kontantgenererende enheten på et ikke-vilkårlig grunnlag, ikke kan identifiseres 
til eller tilknyttes en gruppe av eiendeler på et lavere nivå enn denne enheten, blir goodwill tilknyttet den avhendede 
virksomheten målt på grunnlag av de relative verdiene av den avhendede virksomheten og andelen av enheten som 
beholdes. Derfor inkluderes 25 prosent av goodwill tilordnet den kontantgenererende enheten i den balanseførte 
verdien av virksomheten som blir solgt.
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87.  Dersom et foretak omorganiserer sin rapporteringsstruktur på en måte som endrer sammensetningen av én 
eller flere kontantgenererende enheter som goodwill er tilordnet, skal goodwill tilordnes på nytt til de enhetene 
som påvirkes av dette. Denne nye tilordningen skal utføres ved hjelp av en metode for relativ verdi tilsvarende 
den som benyttes når et foretak avhender en virksomhet innenfor en kontantgenererende enhet, med mindre 
foretaket kan påvise at en annen metode bedre gjenspeiler goodwill tilknyttet de omorganiserte enhetene.

Eksempel

Goodwill var tidligere tilordnet kontantgenererende enhet A. Goodwill tilordnet A kan ikke identifiseres til eller 
tilknyttes en gruppe av eiendeler på et lavere nivå enn A, bortsett fra på vilkårlig grunnlag. A skal deles opp og 
integreres i tre andre kontantgenererende enheter, B, C og D. 

Fordi goodwill tilordnet A på et ikke-vilkårlig grunnlag ikke kan identifiseres til eller tilknyttes en gruppe av 
eiendeler på et lavere nivå enn A, tilordnes goodwill på nytt til enhetene B, C og D på grunnlag av de relative 
verdiene av de tre andelene av A før disse andelene integreres i B, C og D.

Tes t i ng  av  kon t an tgene re r ende  enhe t e r  med  goodwi l l  f o r  t ap  ved  ve rd i f a l l 

88.  når goodwill, slik det er beskrevet i nr. 81, gjelder en kontantgenererende enhet, men ikke er tilordnet denne 
enheten, skal enheten testes for tap ved verdifall hver gang det foreligger en indikasjon på at enheten kan 
ha falt i verdi ved å sammenligne enhetens balanseførte verdi, ekskludert eventuell goodwill, med enhetens 
gjenvinnbare beløp. et eventuelt tap ved verdifall skal innregnes i samsvar med nr. 104. 

89.  Dersom en kontantgenererende enhet som beskrevet i nr. 88, i sin balanseførte verdi inkluderer en immateriell 
eiendel som har ubestemt utnyttbar levetid, eller som ennå ikke er tilgjengelig for bruk, og denne eiendelen bare 
kan testes for tap ved verdifall som en del av den kontantgenererende enheten, krever nr. 10 at enheten også hvert 
år testes for tap ved verdifall.

90.  en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet, skal testes for tap ved verdifall hvert år, og dessuten hver 
gang det foreligger en indikasjon på at enheten kan ha falt i verdi, ved å sammenligne enhetens balanseførte 
verdi, inkludert goodwill, med enhetens gjenvinnbare beløp. Dersom enhetens gjenvinnbare beløp overstiger 
enhetens balanseførte verdi, skal enheten og goodwill tilordnet enheten anses som ikke å ha falt i verdi. Dersom 
enhetens balanseførte verdi overstiger enhetens gjenvinnbare beløp, skal foretaket innregne tapet ved verdifall 
i samsvar med nr. 104.

Minor i t e t s i n t e r e s se

91.  I samsvar med IFRS 3 representerer goodwill innregnet i en virksomhetssammenslutning den goodwill som ble 
overtatt av et morforetak, basert på morforetakets eierinteresser, heller enn det beløpet for goodwill som ble 
kontrollert av morforetaket som resultat av virksomhetssammenslutningen. Derfor blir goodwill som kan henføres 
til en minoritetsinteresse, ikke innregnet i morforetakets konsernregnskap. Tilsvarende, dersom det foreligger en 
minoritetsinteresse i en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet, omfatter den balanseførte verdien av 
denne enheten 

a)  både morforetakets interesse og minoritetsinteressen i enhetens identifiserbare netto eiendeler, 

 og

b)  morforetakets andel i goodwill.

En del av den kontantgenererende enhetens gjenvinnbare beløp, beregnet i samsvar med denne standard, skal 
imidlertid henføres til minoritetsinteressen i goodwill.
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92.  Følgelig, for å teste en ikke-heleid kontantgenererende enhet med goodwill for tap ved verdifall, blir denne enhetens 
balanseførte verdi justert før den blir sammenlignet med dens gjenvinnbare beløp. Dette skjer ved å bruttoføre 
balanseført verdi av goodwill henført til enheten slik at den omfatter goodwill som er tilordnet minoritetsinteressen. 
Denne justerte balanseførte verdien blir deretter sammenlignet med enhetens gjenvinnbare beløp for å beregne om 
den kontantgenererende enheten har falt i verdi. Dersom dette er tilfellet, tilordner foretaket først tapet ved verdifall 
i samsvar med nr. 104 for å redusere den balanseførte verdien av goodwill som er tilordnet enheten.

93.  Men fordi goodwill bare innregnes i den utstrekning den omfattes av morforetakets eierinteresser, blir et eventuelt 
tap ved verdifall knyttet til goodwill fordelt mellom det som kan regnes til morforetaket og det som kan regnes til 
minoritetsinteressen, men bare den første av disse innregnes som tap ved verdifall for goodwill.

94.  Dersom det totale tapet ved verdifall knyttet til goodwill er mindre enn det beløpet som den kontantgenererende 
enhetens justerte balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp med, krever nr. 104 at det gjenstående 
overskytende tilordnes enhetens andre eiendeler proratarisk på grunnlag av den balanseførte verdien av hver av 
eiendelene i enheten.

95.  Eksempel 7 viser testing for tap ved verdifall av en ikke-heleid kontantgenererende enhet med goodwill.

Tid sp l an  fo r  t e s t i ng  av  t ap  ved  ve rd i f a l l

96.  Den årlige testen for tap ved verdifall av en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet, kan utføres 
når som helst i løpet av en årsperiode, forutsatt at den utføres på samme tid hvert år. Ulike kontantgenererende 
enheter kan testes for tap ved verdifall til ulik tid. men dersom en del av eller hele goodwill som er tilordnet en 
kontantgenererende enhet, ble overtatt i en virksomhetssammenslutning i løpet av inneværende årsperiode, skal 
enheten testes for tap ved verdifall før utgangen av inneværende årsperiode.

97.  Dersom eiendelene som utgjør den kontantgenererende enheten som goodwill er tilordnet, testes for tap ved 
verdifall samtidig med den enheten som inneholder goodwill, skal eiendelene testes for tap ved verdifall før 
enheten som inneholder goodwill. likedan, dersom de kontantgenererende enhetene som utgjør en gruppe av 
kontantgenererende enheter som goodwill er tilordnet, testes for tap ved verdifall samtidig som den gruppen av 
enheter som inneholder goodwill, skal de enkelte enhetene testes for tap ved verdifall før gruppen av enheter 
som inneholder goodwill.

98.  På tidspunktet for testing for tap ved verdifall av en kontantgenererende enhet som goodwill er tilordnet, kan det 
foreligge en indikasjon på et tap ved verdifall for en eiendel innenfor enheten som inneholder goodwill. Under 
slike omstendigheter tester foretaket eiendelen for tap ved verdifall først, og innregner et eventuelt tap ved verdifall 
for denne eiendelen før den tester den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill for tap ved verdifall. 
Likedan kan det foreligge en indikasjon på et tap ved verdifall på en kontantgenererende enhet innenfor en gruppe 
av enheter som inneholder goodwill. Under slike omstendigheter tester foretaket den kontantgenererende enheten 
for tap ved verdifall først, og innregner et eventuelt tap ved verdifall for denne enheten før det tester gruppen av 
enheter som goodwill er tilordnet, for tap ved verdifall.

99.  Den nyeste detaljerte beregningen foretatt i en tidligere periode av gjenvinnbart beløp for en kontantgenererende 
enhet som goodwill er tilordnet, kan benyttes i testen for tap ved verdifall for den enheten i inneværende periode, 
forutsatt at alle de følgende kriteriene er oppfylt:

a)  eiendelene og forpliktelsene som utgjør enheten, har ikke endret seg i betydelig grad siden den forrige 
beregningen av gjenvinnbart beløp, 
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b)  den nyeste beregningen av gjenvinnbart beløp førte til et beløp som i vesentlig grad oversteg enhetens 
balanseførte verdi, 

 og

c)  sannsynligheten er liten for at fastsatt gjeldende gjenvinnbare beløp vil være mindre enn enhetens gjeldende 
balanseførte verdi, basert på en analyse av hendelser som har skjedd og omstendigheter som er endret siden 
den siste beregningen av gjenvinnbart beløp.

Fe l l e s e i ende l e r

100.  Felleseiendeler omfatter et konserns eller en divisjons eiendeler, for eksempel hovedkvarterets eller divisjonens 
bygninger, EDB-utstyr eller et forskningssenter. Foretakets oppbygning bestemmer om en eiendel oppfyller 
denne standards definisjon av felleseiendeler for en bestemt kontantgenererende enhet. Viktige kjennetegn ved 
felleseiendeler er at de ikke genererer inngående kontantstrømmer uavhengig av andre eiendeler eller grupper av 
eiendeler, og at deres balanseførte verdi ikke fullt ut kan regnes til den aktuelle kontantgenererende enheten.

101.  Ettersom felleseiendeler ikke genererer inngående kontantstrømmer separat, kan ikke det gjenvinnbare beløpet 
for en enkelt felleseiendel beregnes, med mindre ledelsen har besluttet å avhende eiendelen. Dersom det finnes 
indikasjoner på at en felleseiendel har falt i verdi, beregnes derfor gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende 
enheten eller gruppen av kontantgenererende enheter som felleseiendelen tilhører, og det gjenvinnbare beløpet 
sammenlignes med denne kontantgenererende enhetens eller denne gruppen av kontantgenererende enheters 
balanseførte verdi. Et eventuelt tap ved verdifall skal innregnes i samsvar med nr. 104. 

102.  ved testing av en kontantgenererende enhet for tap ved verdifall skal et foretak identifisere alle felleseiendeler 
som er knyttet til den aktuelle kontantgenererende enheten. Dersom en andel av en felleseiendels balanseførte 
verdi 

a)  kan tilordnes denne enheten på et rimelig og ensartet grunnlag, skal foretaket sammenligne enhetens 
balanseførte verdi, herunder den andelen av den balanseførte verdien av felleseiendelen som er tilordnet 
enheten, med dens gjenvinnbare beløp. et eventuelt tap ved verdifall skal innregnes i samsvar med 
nr. 104. 

b)  ikke kan tilordnes denne enheten på et rimelig og ensartet grunnlag, skal foretaket 

i)  sammenligne enhetens balanseførte verdi, ekskludert felleseiendelen, med dens gjenvinnbare beløp 
og innregne et eventuelt tap ved verdifall i samsvar med nr. 104, 

ii)  identifisere den minste gruppen av kontantgenererende enheter som omfatter den aktuelle 
kontantgenererende enheten, og som en andel av den balanseførte verdien av felleseiendelen kan 
tilordnes på et rimelig og ensartet grunnlag, 

 og

iii)  sammenligne den balanseførte verdien av denne gruppen av kontantgenererende enheter, herunder 
den andelen av den balanseførte verdien av felleseiendelen som er tilordnet denne gruppen av 
enheter, med det gjenvinnbare beløpet til gruppen av enheter. et eventuelt tap ved verdifall skal 
innregnes i samsvar med nr. 104. 

103.  Eksempel 8 viser hvordan disse kravene anvendes på felleseiendeler.
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Tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet

104.  et tap ved verdifall skal innregnes for en kontantgenererende enhet (den minste gruppen av kontantgenererende 
enheter som goodwill eller en felleseiendel er tilordnet) bare dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen 
av enheter) er mindre enn den balanseførte verdien av enheten (gruppen av enheter). tapet ved verdifall skal 
fordeles for å redusere den balanseførte verdien av eiendelene i enheten (gruppen av enheter) slik:

a)  først reduseres den balanseførte verdien av eventuell goodwill tilordnet den kontantgenererende enheten 
(gruppen av enheter), 

 og

b)  deretter fordeles dette proratarisk på de andre eiendelene i enheten (gruppen av enheter), på grunnlag av 
den balanseførte verdien av hver eiendel i enheten (gruppen av enheter).

 Disse reduksjonene i balanseført verdi skal behandles som tap ved verdifall på enkelteiendeler og innregnes i 
samsvar med nr. 60.

105.  ved fordeling av et tap ved verdifall i henhold til nr. 104 skal et foretak ikke redusere den balanseførte verdien 
av en eiendel til mindre enn den høyeste av følgende verdier:

a)  eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter (dersom den kan fastsettes),

b)  dens bruksverdi (dersom den kan fastsettes), 

 og

c)  null.

 Beløpet for tapet ved verdifall som ellers skulle vært henført til eiendelen, skal fordeles proratarisk på de andre 
eiendelene i enheten (gruppen av enheter).

106.  Dersom det ikke er praktisk mulig å estimere gjenvinnbart beløp for hver enkelt eiendel i en kontantgenererende 
enhet, krever denne standard en tilfeldig fordeling av et tap ved verdifall mellom eiendelene i enheten, med 
unntak av goodwill, fordi alle eiendelene i en kontantgenererende enhet samvirker.

107.  Dersom gjenvinnbart beløp for en enkelt eiendel ikke kan beregnes (se nr. 67), 

a)  innregnes et tap ved verdifall på eiendelen dersom dens balanseførte verdi er høyere enn den høyeste verdi 
av dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter og resultatet av fordelingsprosedyrene beskrevet i nr. 104 og 
nr. 105, 

   og

b)  innregnes det ikke noe tap ved verdifall for eiendelen dersom den tilknyttede kontantgenererende enheten 
ikke har falt i verdi. Dette gjelder selv om eiendelens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er lavere enn 
dens balanseførte verdi.
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Eksempel

En maskin er fysisk skadet. Den fungerer fortsatt, men ikke like godt som før. Maskinens virkelige verdi fratrukket 
salgsutgifter er lavere enn dens balanseførte verdi. Maskinen genererer ikke uavhengige inngående kontantstrømmer. 
Den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som omfatter maskinen, og som genererer inngående kontantstrømmer 
som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler, er produksjonslinjen som 
maskinen tilhører. Det gjenvinnbare beløpet for produksjonslinjen viser at produksjonslinjen som helhet ikke har 
falt i verdi.

Forutsetning 1: budsjetter/prognoser som er godkjent av ledelsen, tyder ikke på at ledelsen har til hensikt å skifte 
ut maskinen.

Maskinens gjenvinnbare beløp kan ikke estimeres separat, ettersom maskinens bruksverdi 

a)  kan avvike fra dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter, 

 og

b)  bare kan beregnes for den kontantgenererende enhet som maskinen tilhører (produksjonslinjen).

Produksjonslinjen har ikke falt i verdi. Derfor skal det ikke innregnes noe tap ved verdifall for maskinen. Likevel 
kan det være nødvendig for foretaket å revurdere avskrivningsperioden eller avskrivningsmetoden for maskinen. 
En kortere avskrivningsperiode eller raskere avskrivningsmetode kan være nødvendig for å gjenspeile maskinens 
forventede gjenværende utnyttbare levetid eller mønsteret for hvordan foretaket forbruker økonomiske fordeler.

Forutsetning 2: budsjetter/prognoser godkjent av ledelsen gjenspeiler at ledelsen har til hensikt å skifte ut maskinen 
og selge den i nær framtid. Kontantstrømmene ved fortsatt bruk av maskinen og fram til den avhendes estimeres til 
å være ubetydelige.

Maskinens bruksverdi kan estimeres til å være nær dens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter. Derfor kan maskinens 
gjenvinnbare beløp beregnes, og det tas ikke hensyn til den kontantgenererende enheten som maskinen tilhører (dvs. 
produksjonslinjen). Ettersom maskinens virkelige verdi fratrukket salgsutgifter er lavere enn dens balanseførte verdi, 
innregnes det et tap ved verdifall for maskinen.

108.  etter at kravene i nr. 104 og nr. 105 er anvendt, skal det bare innregnes en forpliktelse for et eventuelt 
resterende tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet dersom dette kreves i henhold til en annen 
standard.

REVERSERING AV ET TAP VED VERDIFALL

109.  I nr. 110–116 angis kravene for reversering av et tap ved verdifall som er innregnet for en eiendel eller en 
kontantgenererende enhet i tidligere perioder. I disse kravene brukes begrepet «eiendel», men de gjelder for både 
enkelteiendeler og kontantgenererende enheter. Ytterligere krav for enkelteiendeler er angitt i nr. 117–121, for 
kontantgenererende enheter i nr. 122 og nr. 123 og for goodwill i nr. 124 og nr. 125.

110.  et foretak skal på hvert rapporteringstidspunkt vurdere om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall 
som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom 
slike indikasjoner foreligger, skal foretaket estimere denne eiendelens gjenvinnbare beløp.

111.  ved vurdering av om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel 
enn goodwill i tidligere perioder, ikke lenger finnes eller er redusert, skal foretaket som et minimum ta 
følgende indikasjoner i betraktning:
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eksterne informasjonskilder

a)  eiendelens markedsverdi har steget betydelig i løpet av perioden.

b)  Betydelige endringer med gunstig innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden, eller vil skje i 
nær framtid, i foretakets teknologiske, markedsmessige, økonomiske eller juridiske omgivelser, eller i det 
markedet som eiendelen er beregnet på.

c)  markedsrenter eller annen markedsmessig avkastning på investeringer har falt i løpet av perioden, og 
det er sannsynlig at disse reduksjonene vil påvirke diskonteringsrenten som er benyttet ved beregning av 
eiendelens bruksverdi, og øke eiendelens gjenvinnbare beløp vesentlig.

interne informasjonskilder

d)  Betydelige endringer med gunstig innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden, eller forventes 
å skje i nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av eiendelens bruk eller forventede bruk. Disse 
endringene omfatter utgifter som har påløpt i løpet av perioden for å forbedre eiendelens inntjening eller 
omstrukturere virksomheten som eiendelen tilhører.

e)  Det foreligger dokumentasjon fra intern rapportering på at eiendelens inntjening er eller vil bli høyere 
enn forventet.

112.  Indikasjonene på en mulig reduksjon av et tap ved verdifall i nr. 111 tilsvarer i hovedsak indikasjonene på et 
mulig tap ved verdifall i nr. 12. 

113.  Dersom det foreligger indikasjon på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill, 
ikke lenger finnes eller er redusert, kan det bety at eiendelens gjenværende utnyttbare levetid, avskrivningsmetode 
eller restverdi må gjennomgås og justeres i henhold til den standard som gjelder for eiendelen, selv om det ikke 
reverseres noe tap ved verdifall for eiendelen.

114.  et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere perioder, skal bare 
reverseres dersom det etter innregning av siste tap ved verdifall har skjedd en endring i estimatene som ble 
brukt ved beregningen av eiendelens gjenvinnbare beløp. Dersom dette er tilfellet, skal eiendelens balanseførte 
verdi økes til dens gjenvinnbare beløp, bortsett fra i de tilfellene som omhandles av nr. 117. Denne økningen 
er en reversering av et tap ved verdifall.

115.  En reversering av et tap ved verdifall gjenspeiler en økning i eiendelens estimerte potensielle yteevne, enten ved 
bruk eller salg, siden tidspunktet da foretaket sist innregnet et tap ved verdifall for denne eiendelen. I henhold til 
nr. 130 kreves det at et foretak identifiserer endringen i estimater som forårsaker økningen i estimert potensiell 
yteevne. Følgende er eksempler på endringer i estimater:

a)  en endring i grunnlaget for gjenvinnbart beløp (dvs. om gjenvinnbart beløp er basert på virkelig verdi 
fratrukket salgsutgifter eller på bruksverdi),

b)  en endring i beløpet eller tidspunktet for estimerte framtidige kontantstrømmer eller en endring i 
diskonteringsrenten, dersom gjenvinnbart beløp var basert på bruksverdi, 

 eller

c)  en endring i estimatet på bestanddeler av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, dersom gjenvinnbart beløp 
var basert på virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.
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116.  En eiendels bruksverdi kan bli høyere enn dens balanseførte verdi av den enkle grunn at nåverdien av framtidige 
inngående kontantstrømmer stiger etter hvert som de kommer nærmere i tid. Eiendelens potensielle yteevne stiger 
imidlertid ikke. Derfor reverseres ikke et tap ved verdifall bare på grunn av tidens gang (noen ganger omtalt som 
«avvikling» av diskontering), selv om eiendelens gjenvinnbare beløp blir høyere enn dens balanseførte verdi.

Reversering av et tap ved verdifall for en enkelt eiendel

117.  Den økte balanseførte verdien av en annen eiendel enn goodwill på grunn av reversering av et tap ved verdifall 
skal ikke overstige den balanseførte verdien som ville blitt beregnet (med fradrag for avskrivning) dersom det 
ikke var innregnet noe tap ved verdifall for eiendelen i tidligere år.

118.  Enhver økning i balanseført verdi av en annen eiendel enn goodwill utover den balanseførte verdien som ville 
blitt beregnet (med fradrag for avskrivning) dersom det ikke var innregnet noe tap ved verdifall for eiendelen i 
tidligere år, er en verdiregulering. Ved regnskapsføring av en slik verdiregulering anvender foretaket den standard 
som gjelder for eiendelen.

119.  en reversering av et tap ved verdifall for en annen eiendel enn goodwill skal umiddelbart innregnes i 
resultatet, med mindre eiendelen balanseføres til regulert verdi i henhold til en annen standard (for eksempel 
i henhold til modellen for verdiregulering i ias 16: «eiendom, anlegg og utstyr»). enhver reversering av et 
tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel skal behandles som en positiv verdiregulering i samsvar med den 
andre standarden.

120.  En reversering av et tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel krediteres direkte mot egenkapital under 
verdireguleringsreserven. I det omfang et tap ved verdifall på samme verdiregulerte eiendel tidligere ble 
innregnet i resultatet, innregnes en reversering av dette tapet ved verdifall også i resultatet.

121.  etter innregning av en reversering av et tap ved verdifall skal satsene for avskrivning av eiendelen justeres i 
framtidige perioder, slik at eiendelens endrede balanseførte verdi, med fradrag av eventuell restverdi, fordeles 
systematisk over eiendelens gjenværende utnyttbare levetid.

Reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet

122.  en reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet skal, bortsett fra goodwill, henføres 
proratarisk til enhetens eiendeler med de balanseførte verdiene av disse eiendelene. Disse økningene i 
balanseførte verdier skal behandles som reverseringer av tap ved verdifall for enkelteiendeler og innregnes i 
samsvar med nr. 119.

123.  når en reversering av et tap ved verdifall for en kontantgenererende enhet fordeles i henhold til nr. 122 skal 
en eiendels balanseførte verdi ikke økes til mer enn den laveste av følgende verdier:

a)  dens gjenvinnbare beløp (dersom det kan beregnes), 

og

b)  den balanseførte verdien som ville ha blitt beregnet (med fradrag for avskrivning) dersom det ikke var 
innregnet noe tap ved verdifall for eiendelen i tidligere perioder.

 reverseringsbeløpet for tapet ved verdifall som ellers skulle vært henført til eiendelen, skal fordeles proratarisk 
på de andre eiendelene i enheten, bortsett fra goodwill.
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Reversering av et tap ved verdifall for goodwill

124.  et tap ved verdifall innregnet for goodwill skal ikke reverseres i en etterfølgende periode.

125.  IAS 38: «Immaterielle eiendeler» tillater ikke innregning av internt opparbeidet goodwill. Enhver økning i 
det gjenvinnbare beløpet for goodwill i periodene etter innregning av et tap ved verdifall for slik goodwill 
er sannsynligvis en økning i internt opparbeidet goodwill, snarere enn en reversering av et tap ved verdifall 
innregnet for overtatt goodwill.

OPPLYSNINGER

126.  for hver klasse av eiendeler skal et foretak gi følgende opplysninger:

a)  omfanget av tap ved verdifall som er innregnet i resultatet i løpet av perioden, samt under hvilken (hvilke) 
post(er) i resultatregnskapet disse tapene ved verdifall er ført,

b)  omfanget av reverseringer av tap ved verdifall som er innregnet i resultatet i løpet av perioden, samt under 
hvilken (hvilke) post(er) i resultatregnskapet disse tapene ved verdifall er reversert,

c)  omfanget av tap ved verdifall for verdiregulerte eiendeler som er innregnet direkte mot egenkapital i løpet 
av perioden, og

d)  omfanget av reverseringer av tap ved verdifall for verdiregulerte eiendeler som er innregnet direkte mot 
egenkapital i løpet av perioden

127.  En eiendelsklasse er en gruppe eiendeler som er av likeartet type og brukes på likeartet måte i foretakets 
virksomhet.

128.  Informasjonene som kreves i henhold til nr. 126, kan framlegges sammen med andre opplysninger som gis 
om eiendelsklassen. Eksempelvis kan slik informasjon inngå i en avstemming av den balanseførte verdien av 
eiendom, anlegg og utstyr på begynnelsen og slutten av perioden, slik det kreves i henhold til IAS 16: «Eiendom, 
anlegg og utstyr».

129.  et foretak som rapporterer segmentinformasjon i samsvar med ias 14: «segmentrapportering», skal opplyse 
om følgende for hvert rapporteringspliktig segment, basert på foretakets primære rapporteringsformat:

a)  omfanget av tap ved verdifall som er innregnet i resultatet og direkte mot egenkapital i løpet av perioden, 
og

b)  omfanget av reverseringer av tap ved verdifall som er innregnet i resultatet og direkte mot egenkapital i 
løpet av perioden.

130.  et foretak skal opplyse om følgende for alle vesentlige tap ved verdifall innregnet eller reversert i løpet av 
perioden for en enkelteiendel, herunder goodwill, eller en kontantgenererende enhet:

a)  de hendelser og omstendigheter som førte til innregning eller reversering av tapet ved verdifall,

b)  omfanget av det innregnede eller reverserte tapet ved verdifall,
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c)  for en enkelt eiendel: 

i)  eiendelens natur,

 og

ii)  dersom foretaket rapporterer segmentinformasjon i samsvar med ias 14, det rapporteringspliktige 
segmentet som eiendelen tilhører, basert på foretakets primære rapporteringsformat,

d)  for en kontantgenererende enhet: 

i)  en beskrivelse av den kontantgenererende enheten (for eksempel om den er en produksjonslinje, 
et anlegg, et virksomhetsområde, et geografisk område eller et rapporteringspliktig segment som 
definert i ias 14), 

ii)  omfanget av det innregnede eller reverserte tapet ved verdifall etter klasse av eiendeler og, dersom 
foretaket rapporterer segmentinformasjon i samsvar med ias 14, etter rapporteringspliktig segment 
basert på foretakets primære rapporteringsformat, 

 og

iii)  dersom sammensetningen av eiendeler ved identifikasjonen av den kontantgenererende enheten har 
endret seg siden siste estimat på den kontantgenererende enhetens eventuelle gjenvinnbare beløp, en 
beskrivelse av den nåværende og tidligere måten å sette sammen eiendeler på, og årsaken til endring 
av metoden for å identifisere den kontantgenererende enheten, 

e)  hvorvidt eiendelens (den kontantgenererende enhetens) gjenvinnbare beløp er dens virkelige verdi 
fratrukket salgsutgifter eller dens bruksverdi, 

f)  dersom gjenvinnbart beløp er virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, grunnlaget som ble brukt for å 
beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter (for eksempel om virkelig verdi ble beregnet med henvisning 
til et aktivt marked), og 

g)  dersom gjenvinnbart beløp er lik bruksverdi, diskonteringsrenten(e) som ble brukt i det aktuelle estimatet 
og eventuelle tidligere estimater på bruksverdien.

131.  et foretak skal opplyse om følgende for de samlede tap ved verdifall og de samlede reverseringene av tap ved 
verdifall innregnet i løpet av perioden, som det ikke er gitt noen informasjon om i samsvar med nr. 130:

a)  de viktigste eiendelsklassene som påvirkes av tap ved verdifall, og de viktigste eiendelsklassene som 
påvirkes av reverseringer av tap ved verdifall, og 

b)  de viktigste hendelsene og omstendighetene som førte til innregning eller reversering av disse tapene ved 
verdifall. 

132.  Et foretak oppfordres til å opplyse om forutsetningene som ble benyttet ved beregningen av gjenvinnbart beløp 
for eiendelene (de kontantgenererende enhetene) i løpet av perioden. Imidlertid krever nr. 134 at et foretak 
opplyser om de estimatene som ble benyttet til å måle det gjenvinnbare beløpet av en kontantgenererende enhet 
når goodwill eller en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid inkluderes i denne enhetens balanseførte 
verdi.

133.  Dersom en andel av goodwill overtatt i en virksomhetssammenslutning i løpet av perioden ikke er tilordnet 
en kontantgenererende enhet (gruppe av enheter) på rapporteringstidspunktet, skal det, i samsvar med nr. 84, 
opplyses om beløpet for ikke-tilordnet goodwill sammen med grunnene til at dette beløpet ikke er tilordnet.
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 Estimater brukt til å måle gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill eller 
immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid

134.  et foretak skal gi følgende opplysninger som kreves av bokstav a)–f) for alle kontantgenererende enheter 
(grupper av enheter) der den balanseførte verdien av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt 
utnyttbar levetid som er tilordnet denne enheten (gruppen av enheter), er betydelig sammenlignet med 
foretakets samlede balanseførte verdi av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar 
levetid:

a)  den balanseførte verdien av goodwill tilordnet enheten (gruppen av enheter), 

b)  den balanseførte verdien av immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid henført til enheten 
(gruppen av enheter), 

c)  grunnlaget som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er beregnet ut fra (dvs. bruksverdi 
eller virkelig verdi fratrukket salgsutgifter), 

d)  dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er basert på bruksverdi, 

i)  en beskrivelse av hver av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sine framskrivninger 
av kontantstrømmer på for perioden som omfattes av de siste budsjetter/prognoser. De viktigste 
forutsetningene er de som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er mest sensitive 
overfor, 

ii)  en beskrivelse av ledelsens metode for å fastsette verdien(e) knyttet til hver av de viktigste 
forutsetningene, enten denne verdien (disse verdiene) gjenspeiler tidligere erfaringer eller, dersom 
dette er hensiktsmessig, er i overensstemmelse med eksterne informasjonskilder, og i motsatt fall, 
hvordan og hvorfor de skiller seg fra tidligere erfaringer eller eksterne informasjonskilder, og 

iii)  perioden som ledelsen har framskrevet kontantstrømmer for, basert på finansielle budsjetter/prognoser 
godkjent av ledelsen og, når det benyttes en lengre periode enn fem år for en kontantgenererende 
enhet (gruppe av enheter), en forklaring på hvorfor det er berettiget med en slik lengre periode, 

iv)  vekstraten som benyttes til å ekstrapolere framskrivninger av kontantstrømmer ut over perioden 
som omfattes av de siste budsjettene/prognosene, samt begrunnelsen for å bruke en vekstrate som 
overstiger den langsiktige gjennomsnittlige vekstraten for produktene, industrigrenene eller landet 
eller landene der foretaket driver sin virksomhet, eller for markedet som enheten (gruppen av enheter) 
er beregnet på, og 

v)  den (de) diskonteringsrenten(e) som benyttes på framskrivningene av kontantstrømmer, 

e)  dersom gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) er basert på virkelig verdi fratrukket 
salgsutgifter, hvilken metode som er benyttet til å beregne virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. Dersom 
virkelig verdi fratrukket salgsutgifter ikke beregnes ved hjelp av en observerbar markedspris for enheten 
(gruppen av enheter), skal det også gis følgende opplysninger :

i)  en beskrivelse av hver av de viktigste forutsetningene som ledelsen har basert sin fastsettelse av 
virkelig verdi fratrukket salgsutgifter på. De viktigste forutsetningene er de som gjenvinnbart beløp 
for enheten (gruppen av enheter) er mest sensitive overfor, 

ii)  en beskrivelse av ledelsens metode for å fastsette verdien(e) knyttet til hver av de viktigste 
forutsetningene, enten denne verdien (disse verdiene) gjenspeiler tidligere erfaringer eller, dersom 
dette er hensiktsmessig, er i overensstemmelse med eksterne informasjonskilder, og i motsatt fall, 
hvordan og hvorfor de skiller seg fra tidligere erfaringer eller eksterne informasjonskilder, og 
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f)  dersom en endring innenfor et rimelig mulighetsområde av en viktig forutsetning som ledelsen har basert 
sin fastsettelse av gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) på, ville føre til at balanseført verdi 
av enheten (gruppen av enheter) overstiger dens gjenvinnbare beløp: 

i) beløpet som gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) overstiger dens balanseførte verdi 
med, 

ii)  verdien som er henført til den viktigste forutsetningen, og 

iii)  beløpet som verdien henført til de viktigste forutsetningene må endres med, etter innarbeiding av 
eventuelle påfølgende virkninger av denne endringen på de andre variablene som ble benyttet til å 
måle gjenvinnbart beløp, for at gjenvinnbart beløp for enheten (gruppen av enheter) skal være lik 
dens balanseførte verdi.

135.  Dersom noen eller alle balanseførte verdier av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar 
levetid henføres over flere kontantgenererende enheter (grupper av enheter), og beløpet som tilordnes hver 
enhet (gruppe av enheter) ikke er betydelig i sammenligning med foretakets samlede balanseførte verdier av 
goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid, skal det opplyses om dette, samt om den 
samlede balanseførte verdien av goodwill eller immateriell eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid tilordnet 
disse enhetene (gruppene av enheter). Dersom de gjenvinnbare beløpene for noen av disse enhetene (gruppene 
av enheter) i tillegg er basert på den(de) samme viktigste forutsetningen(e) og den samlede balanseførte 
verdien av goodwill eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid tilordnet disse enhetene 
(gruppene av enheter) er betydelig i sammenligningen med foretakets samlede balanseførte verdi av goodwill 
eller immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid, skal foretaket opplyse om dette, og dessuten om 

a)  samlet balanseført verdi av goodwill tilordnet disse enhetene (gruppene av enheter), 

b)  samlet balanseført verdi av immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid tilordnet disse enhetene 
(gruppene av enheter), 

c)  en beskrivelse av den (de) viktigste forutsetningen(e),

d)  en beskrivelse av ledelsens metode for å fastsette verdien(e) knyttet til den (de) viktigste forutsetningen(e), 
enten denne verdien (disse verdiene) gjenspeiler tidligere erfaringer eller, dersom dette er hensiktsmessig, 
er i overensstemmelse med eksterne informasjonskilder, og, dersom de ikke er det, hvordan og hvorfor de 
skiller seg fra tidligere erfaringer eller eksterne informasjonskilder, og 

e)  dersom en endring innenfor et rimelig mulighetsområde av den (de) viktigste forutsetningen(e) ville 
føre til at de samlede balanseførte verdiene av enhetene (gruppene av enheter) overstiger deres samlede 
gjenvinnbare beløp, 

i) beløpet som det samlede gjenvinnbare beløpet for enhetene (gruppene av enheter) overstiger deres 
samlede balanseførte verdi med, 

ii)  verdien(e) som er henført til den (de) viktigste forutsetningen(e), og 

iii)  beløpet som verdien(e) knyttet til den (de) viktigste forutsetningen(e) må endres med, etter innarbeiding 
av eventuelle påfølgende virkninger av endringen på de andre variablene som ble benyttet til å måle 
gjenvinnbart beløp, for at samlet gjenvinnbart beløp for enhetene (gruppene av enheter) skal være lik 
deres samlede balanseførte verdier.

136.  Den nyeste detaljerte beregningen av gjenvinnbart beløp for en kontantgenererende enhet (gruppe av enheter) 
foretatt i en tidligere periode, kan i samsvar med nr. 24 eller nr. 99, overføres og benyttes i testen for tap ved 
verdifall for enheten (gruppen av enheter) i inneværende periode, forutsatt at nærmere angitte kriterier er oppfylt. 
Når dette er tilfellet, gjelder opplysningene for enheten (gruppen av enheter) som innarbeides i de opplysningene 
som kreves av nr. 134 og nr. 135, også for den overførte beregningen av gjenvinnbart beløp.
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137. Eksempel 9 viser hvilke opplysninger som kreves av nr. 134 og nr. 135. 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

138.  Dersom et foretak i samsvar med nr. 85 i ifrs 3: «virksomhetssammenslutninger» velger å anvende ifrs 
3 fra et tidligere tidspunkt enn ikrafttredelsestidspunktene fastsatt i nr. 78–84 i ifrs 3, skal foretaket også 
anvende denne standard fremadrettet fra samme tidspunkt.

139.  i alle andre tilfeller skal et foretak anvende denne standard 

a)  på goodwill og immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger der avtaletidspunktet er 
31. mars 2004 eller senere,

 og

b)  fremadrettet på alle andre eiendeler for begynnelsen av det første årsregnskapet som begynner 31. mars 
2004 eller senere.

140.  foretak som nr. 139 kommer til anvendelse for, oppfordres til å anvende kravene i denne standard før 
ikrafttredelsestidspunktene nevnt i nr. 139. Dersom et foretak imidlertid anvender denne standard før de 
samme ikrafttredelsestidspunktene, skal foretaket også anvende ifrs 3 og ias 38: «immaterielle eiendeler» 
(revidert 2004) fra de samme tidspunktene.

OPPHEVING AV IAS 36 (UTGITT 1998)

141.  Denne standard erstatter IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (utgitt 1998).
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VEDLEGG A

Bruke nåverditeknikker for å måle bruksverdi 

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard. Det gir veiledning om bruken av nåverditeknikker ved måling av 
bruksverdi. Selv om begrepet «eiendel» brukes i veiledningen, gjelder det også for en gruppe av eiendeler som utgjør 
en kontantgenererende enhet.

Bestanddelene i en nåverdimåling

A1.  Følgende elementer gir til sammen uttrykk for de økonomiske differansene mellom eiendeler:

a)  et estimat på den framtidige kontantstrømmen, eller i mer komplekse tilfeller, serier av framtidige 
kontantstrømmer som foretaket forventer å motta fra eiendelen, 

b)  forventninger om mulige variasjoner i beløpet eller tidsplanen for disse kontantstrømmene, 

c)  tidsverdien av penger, representert ved gjeldende markedssats for risikofrie renter, 

d)  prisen på å bære usikkerheten som ligger i eiendelen, 

 og

e)  andre, noen ganger uidentifiserbare, faktorer (for eksempel illikviditet) som deltakerne i markedet vil 
gjenspeile ved prisingen de framtidige kontantstrømmene som foretaket forventer å motta fra eiendelen.

A2.  Dette vedlegg viser to metoder for beregning av nåverdi, og begge disse kan benyttes til å estimere bruksverdien 
av en eiendel, avhengig av omstendighetene. I henhold til den «tradisjonelle» metoden er justeringer for faktorene 
b)–e) beskrevet i nr. A1 innebygd i diskonteringsrenten. I henhold til metoden for «forventet kontantstrøm» er 
faktorene b), d) og e) årsak til justeringer når de risikojusterte forventede kontantstrømmene skal beregnes. 
Uansett hvilken metode et foretak anvender for å vise forventningene om mulige variasjoner i beløpet eller 
tidsplanen for framtidige kontantstrømmer, skal resultatet være å gjenspeile forventet nåverdi av de framtidige 
kontantstrømmene, dvs. det veide gjennomsnittet av alle mulige utfall.

Generelle prinsipper 

A3.  Teknikkene som benyttes til å estimere framtidig kontantstrømmer og rentesatser, vil variere fra én situasjon til 
en annen, avhengig av omstendighetene omkring den relevante eiendelen. Følgende generelle prinsipper styrer 
imidlertid enhver anvendelse av nåverditeknikker ved måling av eiendeler:

a)  Rentesatser som benyttes til å diskontere kontantstrømmer, skal gjenspeile forutsetninger som er i 
overensstemmelse med dem som ligger i de estimerte kontantstrømmene. Hvis ikke, vil virkningen av noen 
av forutsetningene bli tatt med to ganger eller oversett. En diskonteringsrente på 12 prosent kan for eksempel 
anvendes på kontraktsmessige kontantstrømmer på et utlån. Denne renten gjenspeiler forventninger om 
framtidige mislighold av lån med særlige kjennetegn. Den samme rentesatsen på 12 prosent skal ikke 
benyttes til å diskontere forventede kontantstrømmer fordi disse kontantstrømmene allerede gjenspeiler 
forutsetninger om framtidige mislighold.

b)  Estimerte kontantstrømmer og diskonteringsrenter skal være uten systematiske skjevheter og uten faktorer 
som ikke har noen tilknytning til den relevante eiendelen. En overlagt undervurdering av estimerte netto 
kontantstrømmer for å forbedre den tilsynelatende framtidige lønnsomheten av en eiendel gir for eksempel 
en systematisk skjevhet ved målingen.

c)  Estimerte kontantstrømmer eller diskonteringsrenter skal gjenspeile området av mulig utfall heller enn et 
enkelt, mest sannsynlig beløp, eller et mulig minimums eller maksimumsbeløp.
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Beregning av nåverdi med tradisjonell metode og med metode for forventet kontantstrøm 

Tradisjonell metode

A4.  Ved regnskapsmessig anvendelse av nåverdi har det tradisjonelt vært benyttet et enkelt sett av estimerte 
kontantstrømmer og en enkelt diskonteringsrente, ofte beskrevet som «rente i samsvar med risiko». Den 
tradisjonelle metoden forutsetter i virkeligheten at en enkelt konvensjon for diskonteringsrente kan inneholde 
alle forventningene om framtidige kontantstrømmer og tilhørende risikopremie. Derfor legger den tradisjonelle 
metoden mest vekt på valg av diskonteringsrenten.

A5.  Under noen omstendigheter, for eksempel der sammenlignbare eiendeler kan observeres i markedet, er en 
tradisjonell metode relativt enkel å anvende. For eiendeler med kontraktsmessige kontantstrømmer er metoden 
i overensstemmelse med den måten som deltakere i markedet beskriver eiendeler på, som «en 12 prosents 
obligasjon».

A6.  Det kan imidlertid være at den tradisjonelle metoden ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til enkelte komplekse 
målingsproblemer, for eksempel måling av ikke-finansielle eiendeler der det ikke finnes noe marked for 
elementet eller sammenlignbare elementer. En grundig søking etter «rente i samsvar med risiko» krever analyse 
av minst to elementer — en eiendel som eksisterer i markedet og som har en observert rentesats, og eiendelen 
som blir målt. Den hensiktsmessige diskonteringsrenten for kontantstrømmene som måles, må kunne utledes fra 
den observerbare rentesatsen i denne andre eiendelen. For å kunne utlede dette må kjennetegnene til den andre 
eiendelens kontantstrømmer være tilsvarende dem som gjelder for eiendelen som måles. Derfor må den som 
utfører målingen, gjøre følgende:

a)  identifisere settet med kontantstrømmer som skal diskonteres, 

b)  identifisere en annen eiendel i markedet som synes å ha tilsvarende kjennetegn med hensyn til 
kontantstrømmer, 

c)  sammenligne settene med kontantstrømmer fra de to elementene for å sikre at de ligner hverandre (er 
for eksempel begge settene kontraktsmessige kontantstrømmer, eller er ett av dem en kontraktsmessig 
kontantstrøm og det andre en estimert kontantstrøm?), 

d)  vurdere om det er et element i en post som ikke er til stede i den andre (er for eksempel den ene mindre likvid 
enn den andre?), 

 og

e)  vurdere om begge settene av kontantstrømmer med sannsynlighet vil oppføre seg (dvs. variere) på lignende 
måte under endrede økonomiske forhold.

Metoden for forventet kontantstrøm

A7.  Metoden for forventet kontantstrøm er i enkelte situasjoner et mer effektivt måleverktøy enn den tradisjonelle 
metoden. Ved utviklingen av en måling bruker metoden for forventet kontantstrøm alle forventninger om mulige 
kontantstrømmer istedenfor en enkelt, mest sannsynlig kontantstrøm. En kontantstrøm kan for eksempel være 
VE 100, VE 200 eller VE 300 med sannsynligheter på henholdsvis 10 prosent, 60 prosent og 30 prosent. Den 
forventede kontantstrømmen er VE 220. Metoden for forventet kontantstrøm skiller seg på denne måten fra 
den tradisjonelle metoden ved at den fokuserer på direkte analyse av de relevante kontantstrømmene og på mer 
eksplisitte opplysninger om forutsetningene som benyttes i målingen.
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A8.  Metoden for forventet kontantstrøm tillater også bruk av nåverditeknikker når tidsplanen for kontantstrømmer er 
usikker. En kontantstrøm på VE 1000 kan for eksempel mottas om ett år, to år eller tre år med sannsynligheter 
på henholdsvis 10 prosent, 60 prosent og 30 prosent. Eksemplet nedenfor viser beregningen av forventet nåverdi 
i en slik situasjon.

Nåverdi av VE 1 000 om 1 år til 5 % VE 952,38

Sannsynlighet 10,00 % VE 95,24

Nåverdi av VE 1 000 om 2 år til 5,25 % VE 902,73

Sannsynlighet 60,00 % VE 541,64

Nåverdi av VE 1 000 om 3 år til 5,50 % VE 851,61

Sannsynlighet 30,00 % VE 255,48

Forventet nåverdi VE 892,36

A9.  Den forventede nåverdien på VE 892,36 skiller seg fra den tradisjonelle ideen om et beste estimat på VE 902,73 
(med en sannsynlighet på 60 prosent). En beregning av tradisjonell nåverdi som anvendes på dette eksemplet, 
krever at det tas en avgjørelse om hvilken av de mulige tidsplanene for kontantstrømmer som skal benyttes, 
og vil dermed ikke gjenspeile sannsynlighetene ved andre tidsplaner. Dette skyldes at diskonteringsrenten i en 
tradisjonell nåverdiberegning ikke kan gjenspeile usikkerhet med hensyn til tidsplaner.

A10.  Bruken av sannsynligheter er et viktig element i metoden for forventet kontantstrøm. Enkelte spørsmål med 
hensyn til fordeling av sannsynligheter på svært subjektive estimater kan vise en større grad av presisjon enn den 
som faktisk foreligger. Korrekt anvendelse av den tradisjonelle metoden (slik den er beskrevet i nr. A6) krever 
imidlertid de samme estimatene og den samme subjektiviteten uten at den gir den beregningsmessige åpenheten 
som metoden for forventet kontantstrøm gir.

A11.  Mange estimater utviklet i gjeldende praksis har allerede innarbeidet i seg elementene i forventede 
kontantstrømmer på en uformell måte. I tillegg står regnskapsførere ofte overfor behovet for å kunne måle en 
eiendel ved hjelp av begrenset informasjon om sannsynlighetene for mulig kontantstrømmer. En regnskapsfører 
kan for eksempel stå overfor følgende situasjoner:

a)  Det estimerte beløpet faller et eller annet sted mellom VE 50 og VE 250, men ingen av beløpene innenfor 
dette området er mer sannsynlig enn et annet beløp. Basert på disse begrensede opplysningene er den 
estimerte forventede kontantstrømmen VE 150 [(50 + 250)/2].

b)  Det estimerte beløpet faller et eller annet sted mellom VE 50 og VE 250, og det mest sannsynlige beløpet 
er VE 100. Sannsynlighetene knyttet til hvert enkelt beløp er imidlertid ukjente. Basert på disse begrensede 
opplysningene er den estimerte forventede kontantstrømmen VE 133,33 [(50 + 100 + 250)/3].

c)  Det estimerte beløpet vil bli VE 50 (10 prosent sannsynlighet), VE 250 (30 prosent sannsynlighet) eller 
VE 100 (60 prosent sannsynlighet). Basert på disse begrensede opplysningene er den estimerte forventede 
kontantstrømmen VE 140 [(50 × 0,10) + (250 × 0,30) + (100 × 0,60)].

 I hvert enkelt tilfelle vil den estimerte forventede kontantstrømmen sannsynligvis gi et bedre estimat på 
bruksverdien enn det laveste beløpet, det mest sannsynlige beløpet eller det høyeste beløpet alene.

A12.  Anvendelsen av metoden for forventet kontantstrøm er underlagt en nytte-/kostnadsrestriksjon. I noen tilfeller 
kan et foretak ha tilgang til omfattende opplysninger og vil kunne utvikle en rekke kontantstrømscenarier. 
I andre tilfeller kan det være at et foretak ikke er i stand til å utvikle noe mer enn generell informasjon om 
kontantstrømmenes variabilitet uten å pådra seg betydelige utgifter. Foretaket må veie utgiftene ved å få tak i 
tilleggsinformasjon opp mot den ekstra påliteligheten som slik informasjon vil gi til målingen.
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A13.  Enkelte hevder at teknikker for forventet kontantstrøm ikke er egnede for å måle en enkelt post eller en post 
med et begrenset antall mulige utfall. De gir et eksempel med en eiendel med to mulige utfall, en 90 prosent 
sannsynlighet for at kontantstrømmen vil bli VE 10 og en 10 prosent sannsynlighet for at kontantstrømmen vil bli 
VE 1 000. De observerer at den forventede kontantstrømmen i eksemplet er VE 109, og kritiserer dette resultatet 
for ikke å representere noen av beløpene som til slutt vil bli betalt.

A14.  Påstander som den foregående gjenspeiler en underliggende uenighet med hensyn til målingens formål. Dersom 
formålet er akkumulering av utgifter som vil påløpe, kan det være at forventede kontantstrømmer ikke gir et 
representativt pålitelig estimat på den forventede utgiften. Denne standard dreier seg imidlertid om å måle en 
eiendels gjenvinnbare beløp. Det er ikke sannsynlig at det gjenvinnbare beløpet for eiendelen i dette eksemplet 
vil bli VE 10, selv om det er den mest sannsynlige kontantstrømmen. Dette skyldes at en måling på VE 10 ikke 
inkorporerer usikkerheten ved kontantstrømmen i målingen av eiendelen. Den usikre kontantstrømmen blir 
isteden presentert som om den var en sikker kontantstrøm. Ikke noe rasjonelt foretak ville selge en eiendel med 
disse kjennetegnene for VE 10.

Diskonteringsrente

A15. Uansett hvilken metode et foretak benytter for å måle bruksverdien av en eiendel, skal rentesatser som brukes til 
å diskontere kontantstrømmer, ikke gjenspeile risiko som de estimerte kontantstrømmene allerede er justert for. I 
så fall vil virkningen av noen av forutsetningene bli tatt med to ganger.

A16. Når en sats som er spesifikk for eiendelen, ikke er direkte tilgjengelig i markedet, bruker foretaket en sats med 
tilsvarende trekk for å estimere diskonteringsrenten. Formålet er så langt det er mulig å foreta en markedsvurdering 
av

a)  pengenes tidsverdi for alle perioder fram til slutten av eiendelens utnyttbare levetid, 

og

b)  faktorene b), d) og e) beskrevet i nr. A1, i den grad disse faktorene ikke har medført justeringer når de komme 
estimerte kontantstrømmene skal beregnes.

A17. Som utgangspunkt for å gjøre et slikt estimat kan foretaket ta følgende satser i betraktning:

a) Foretakets veide gjennomsnittlige kapitalkostnader beregnet ved bruk av teknikker som «Capital Asset 
Pricing Model»,

b)  foretakets direkte lånerente,

og

c)  andre lånerenter i markedet.

A18.  Disse satsene må imidlertid justeres 

a)  for å gjenspeile markedets vurdering av de særskilte risikofaktorene knyttet til eiendelens estimerte 
kontantstrømmer, 

og

b)  for å ekskludere risiko som ikke er relevant for eiendelens estimerte kontantstrømmer, eller som de estimerte 
kontantstrømmene allerede er justert for.

 Det skal tas hensyn til risiko knyttet til land, valuta og priser.
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A19.  Diskonteringsrenten er uavhengig av foretakets kapitalstruktur og måten foretaket finansierte kjøpet av eiendelen, 
fordi de framtidige kontantstrømmene som forventes å oppstå fra eiendelen, ikke er avhengige av hvordan 
foretaket har finansiert kjøpet av eiendelen.

A20.  Nr. 55 krever at diskonteringsrenten som benyttes, er en sats før skatt. Når grunnlaget for å estimere 
diskonteringsrenten er etter skatt, justeres dette grunnlaget for å gjenspeile satsen før skatt.

A21.  Et foretak bruker normalt én enkelt diskonteringsrente ved estimering av en eiendels bruksverdi. Imidlertid 
bruker foretaket separate diskonteringsrenter for forskjellige framtidige perioder når bruksverdien er sensitiv 
overfor forskjeller i risiko i forskjellige perioder, eller overfor rentens terminstruktur.
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VEDLEGG B

Endring av IAS 16

Endringen i dette vedlegg skal anvendes når et foretak anvender IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 2003). 
Den erstattes når IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (revidert 2004) trer i kraft. Dette vedlegg erstatter de påfølgende 
endringene som IAS 16 (revidert 2003) gjør i IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (utgitt 1998). IAS 36 (revidert 2004) 
innarbeider kravene i numrene i dette vedlegg. Følgelig er endringene fra IAS 16 (revidert 2003) ikke nødvendige når 
et foretak blir underlagt IAS 36 (revidert 2004). Derfor kommer dette vedlegg bare til anvendelse for foretak som velger 
å anvende IAS 16 (revidert 2003) før dens ikrafttredelsestidspunkt.

B1. I IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» gjøres følgende endringer.

I vedlegget skal nr. A4 lyde:

A4.  I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» (utgitt 1998) gjøres følgende endringer.

 I standardens nr. 4, 9, 34, 37, 38, 41, 42, 59, 96 og 104 gjøres følgende endringer:

4.  Denne standard gjelder for eiendeler som balanseføres til regulert verdi (virkelig verdi) i henhold 
til andre standarder, for eksempel verdireguleringsmodellen i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr». 
Identifikasjon av om en verdiregulert eiendel har falt i verdi, avhenger imidlertid av grunnlaget for 
beregningen av virkelig verdi:

…

9.  ved vurdering av om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, skal et foretak minst 
ta hensyn til følgende indikasjoner:

…

interne informasjonskilder

…

f)  Betydelige endringer med negativ innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden eller vil 
skje i nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av en eiendels bruk eller forventet bruk. slike 
endringer omfatter eiendeler som blir uvirksomme, planer om opphør eller omstrukturering av den 
virksomhet eiendelen tilhører, og planer om avhending av en eiendel på et tidligere tidspunkt enn 
forventet,

 og

…

34.  Framskrivning av utgående kontantstrømmer omfatter den daglige service av eiendelen, og dessuten 
framtidige fellesutgifter som kan knyttes direkte til bruken av eiendelen eller henføres til bruken av eiendelen 
på en rimelig og ensartet måte.

37.  framtidige kontantstrømmer skal estimeres for eiendelen i dens aktuelle tilstand. estimater på framtidige 
kontantstrømmer skal ikke omfatte framtidige inngående eller utgående kontantstrømmer som forventes 
å oppstå som følge av 

…

b)  forbedring eller oppgradering av eiendelens inntjening.



24.4.2008 Nr. 22/663EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 38

38.  Fordi framtidige kontantstrømmer estimeres for eiendelen i dens aktuelle tilstand, gjenspeiler bruksverdien 
ikke 

…

b)  framtidige utgående kontantstrømmer som vil forbedre eller oppgradere eiendelens inntjening, eller 
tilknyttede inngående kontantstrømmer som forventes å oppstå av slike utgående kontantstrømmer.

41.  Inntil et foretak pådrar seg inngående kontantstrømmer som forbedrer en eiendels inntjening, omfatter 
estimater på framtidige kontantstrømmer ikke estimerte framtidige inngående kontantstrømmer som 
forventes å oppstå fra økningen i økonomiske fordeler tilknyttet den utgående kontantstrømmen (se eksempel 
6 i vedlegg A).

42.  Estimater på framtidige kontantstrømmer omfatter framtidige utgående kontantstrømmer som er nødvendige 
for å opprettholde nivået av økonomiske fordeler som forventes å oppstå av eiendelen i dens nåværende 
tilstand. Når en kontantgenererende enhet består av eiendeler med ulik estimert utnyttbar levetid, og alle 
er essensielle for enhetens løpende drift, anses en utskifting til eiendeler med kortere utnyttbar levetid for 
å være en del av den daglige service av enheten når de framtidige kontantstrømmene tilknyttet enheten 
skal estimeres. Tilsvarende når en enkelt eiendel består av bestanddeler med ulik estimert utnyttbar levetid, 
anses en utskifting til bestanddeler med kortere utnyttbar levetid for å være en del av den daglige service av 
eiendelen når de framtidige kontantstrømmene som genereres av eiendelen, skal estimeres.

59.  et tap ved verdifall skal umiddelbart innregnes som kostnad i resultatregnskapet, med mindre 
eiendelen balanseføres til regulert verdi i henhold til en annen standard (for eksempel i henhold til 
verdireguleringsmodellen i ias 16: «eiendom, anlegg og utstyr»). tap ved verdifall på en verdiregulert 
eiendel skal behandles som negativ verdiregulering i henhold til den andre standarden.

96.  ved vurdering av om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en eiendel 
i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert, skal foretaket som minst ta følgende indikasjoner i 
betraktning:

…

interne informasjonskilder

d)  Betydelige endringer med gunstig innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden, eller 
forventes å skje i nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av eiendelens bruk eller forventede 
bruk. Disse endringene omfatter utgifter som har påløpt i løpet av perioden for å forbedre eiendelens 
inntjening eller omstrukturere virksomheten som eiendelen tilhører,

 og

…

104.  reversering av et tap ved verdifall for en eiendel skal umiddelbart innregnes som inntekt i resultatregnskapet, 
med mindre eiendelen balanseføres til regulert verdi i henhold til en annen standard (for eksempel i 
henhold til verdireguleringsmodellen i ias 16: «eiendom, anlegg og utstyr»). enhver reversering av et 
tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel skal behandles som en positiv verdiregulering i henhold til 
den andre standarden.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 38

Immaterielle eiendeler

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-7

Definisjoner 8-17

Immaterielle eiendeler 9-17

Identifiserbarhet 11-12

Kontroll 13-16

Framtidige økonomiske fordeler 17

Innregning og måling 18-67

Separat kjøp 25-32

Anskaffelse som del av en virksomhetssammenslutning 33-43

Måling av virkelig verdi av en immateriell eiendel anskaffet i en virksomhetssammenslutning 35-41

Etterfølgende utgifter ved et anskaffet løpende forsknings- og utviklingsprosjekt 42-43

Anskaffelse ved hjelp av offentlige tilskudd 44

Bytte av eiendeler 45-47

Internt utviklet goodwill 48-50

Internt utviklede immaterielle eiendeler 51-67

Forskningsfase 54-56

Utviklingsfase 57-64

Anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel 65-67

Innregning av kostnad 68-71

Tidligere kostnader som ikke skal innregnes som eiendel 71

Måling etter innregning 72-87

Anskaffelseskostmodellen 74

Verdireguleringsmodellen 75-87

Utnyttbar levetid 88-96

Immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid 97-106

Avskrivningsperiode og avskrivningsmetode 97-99

Restverdi 100-103

Gjennomgåelse av avskrivningsperiode og avskrivningsmetode 104-106
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Nr.

Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid 107-110

Gjennomgåelse av vurdering av utnyttbar levetid 109-110

Gjenvinning av balanseført verdi – tap ved verdifall 111

Utrangering og avhending 112-117

Opplysninger 118-128

Alminnelige bestemmelser 118-123

Immaterielle eiendeler målt etter innregning med verdireguleringsmodellen 124-125

Utgifter til forskning og utvikling 126-127

Annen informasjon 128

Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse 129-132

Bytte av lignende eiendeler 131

Tidlig anvendelse 132

Oppheving av IAS 38 (utgitt 1998) 133

Denne reviderte standard erstatter IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (1998), og kommer til anvendelse 

a)  ved en overtakelse, på immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger der avtaletidspunktet er 
31. mars 2004 eller senere, og

b)  på alle andre immaterielle eiendeler for årsregnskap som begynner 31. mars 2004 eller senere.

Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av immaterielle eiendeler som ikke 
omhandles spesielt i en annen standard. Denne standard krever at et foretak innregner en immateriell eiendel 
dersom, og bare dersom, visse kriterier er oppfylt. Denne standard angir hvordan den balanseførte verdien av 
immaterielle eiendeler skal måles, og krever dessuten at det gis visse opplysninger om immaterielle eiendeler.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av immaterielle eiendeler, unntatt

a)  immaterielle eiendeler som hører inn under virkeområdet til en annen regnskapsstandard,
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b)  finansielle eiendeler slik de er definert i ias 39: «finansielle instrumenter — innregning og måling», 

 og

c)  mineralrettigheter samt utgifter til utvinning av eller utvikling og raffinering av mineraler, olje, naturgass 
og lignende ikke-fornybare ressurser.

3.  Dersom en annen standard fastsetter hvordan en bestemt type immateriell eiendel skal regnskapsføres, skal et 
foretak anvende den relevante standarden istedenfor denne standard. Denne standard gjelder for eksempel ikke 
for

a)  immaterielle eiendeler som holdes av et foretak for salg som del av foretakets ordinære virksomhet (se IAS 2: 
«Beholdninger» og IAS 11: «Anleggskontrakter»),

b)  eiendeler ved utsatt skatt (se IAS 12: «Inntektsskatt»),

c)  leieavtaler som hører inn under virkeområdet til IAS 17: «Leieavtaler»,

d)  eiendeler som oppstår av ytelser til ansatte (se IAS 19: «Ytelser til ansatte»),

e)  finansielle eiendeler, som definert i IAS 39. Innregning og måling av enkelte finansielle eiendeler omhandles 
av IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap», IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» og 
IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet»,

f)  goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning (se IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger»), 

g)  periodiserte anskaffelsesutgifter, samt immaterielle eiendeler, som oppstår av en forsikringsgivers 
kontraktsmessige rettigheter i henhold til forsikringskontrakter innenfor virkeområdet til IFRS 4: 
«Forsikringskontrakter». IFRS 4 fastsetter særlig opplysningskrav for slike periodiserte anskaffelsesutgifter, 
men ikke for tilsvarende immaterielle eiendeler. Derfor kommer opplysningskravene i denne standard til 
anvendelse for slike immaterielle eiendeler, 

h)  immaterielle anleggsmidler klassifisert som holdt for salg (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert 
som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».

4.  Enkelte immaterielle eiendeler kan omfattes av eller ha fysisk substans, som for eksempel en kompaktplate (CD) 
(når det gjelder dataprogramvare), juridisk dokumentasjon (når det gjelder en lisens eller et patent) eller film. Når 
det skal avgjøres hvorvidt en eiendel som inneholder både immaterielle og materielle elementer, skal behandles i 
henhold til IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» eller som immateriell eiendel i henhold til denne standard, må et 
foretak utøve skjønn med hensyn til hvilket element som må anses som mest betydningsfullt. Dataprogramvare for 
et datamaskinkontrollert maskinverktøy som ikke kan benyttes uten denne spesielle programvaren, er for eksempel 
en integrert del av maskinvaren som den er tilknyttet, og behandles derfor som eiendom, anlegg og utstyr. Det 
samme gjelder for operativsystemet til en datamaskin. I tilfeller der programvaren ikke er en integrert del av den 
tilknyttede maskinvaren, behandles programvare som en immateriell eiendel.

5.  Denne standard anvendes blant annet på utgifter til annonsering, opplæring og oppstart samt forsknings- og 
utviklingsaktiviteter. Forsknings- og utviklingsaktiviteter er rettet mot utvikling av kunnskap. Selv om slik 
virksomhet kan føre til en eiendel med fysisk substans (for eksempel en prototyp), er den fysiske bestanddelen 
av eiendelen derfor sekundært i forhold til den immaterielle bestanddelen, det vil si den kunnskap som ligger i 
eiendelen.

6.  Når det gjelder en finansiell leieavtale, kan den underliggende eiendelen være enten materiell eller immateriell. 
Etter førstegangsinnregning regnskapsfører en leietaker en immateriell eiendel som holdes i henhold til en 
finansiell leieavtale, i samsvar med denne standard. Rettigheter i henhold til lisensavtaler for enheter som 
kinofilmer, videoopptak, skuespill, manuskripter, patenter og opphavsretter, faller utenfor virkeområdet til IAS 17 
og innenfor virkeområdet til denne standard.
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7.  Avgrensning av en standards virkeområde kan forekomme dersom aktiviteter eller transaksjoner er så spesialiserte 
at de fører til regnskapsmessige spørsmål som det kan være nødvendig å behandle på en helt annen måte. Slike 
spørsmål oppstår ved regnskapsføring av utgifter til utvinning av eller utvikling og raffinering av olje, naturgass 
og mineralforekomster i utvinningsindustrien, og når det gjelder forsikringskontrakter. Denne standard gjelder 
derfor ikke utgifter ved slike virksomheter og kontrakter. Denne standard gjelder imidlertid for andre immaterielle 
eiendeler (for eksempel programvare) som benyttes i og for andre utgifter (for eksempel oppstartsutgifter) som 
påløper i utvinningsindustrien eller hos forsikringsgivere.

DEFINISJONER

8.  følgende begreper anvendes i denne standard:

et «aktivt marked» er et marked der samtlige av følgende vilkår foreligger:

a)  enhetene som omsettes i markedet, er ensartede,

b)  villige kjøpere og selgere kan vanligvis finnes til enhver tid, 

 og

c)  prisene er tilgjengelige for allmennheten.

«avtaletidspunkt» for en virksomhetssammenslutning er det tidspunktet da en faktisk avtale mellom partene 
som slutter seg sammen, oppnås og, når det gjelder børsnoterte foretak, offentlig kunngjøres. når det gjelder 
en fiendtlig overtakelse, er det tidligste tidspunktet for når det oppnås en faktisk avtale mellom partene som 
slutter seg sammen, på tidspunktet da et tilstrekkelig antall av det overtatte foretakets eiere har akseptert det 
overtakende foretakets tilbud til at det overtakende foretaket kan oppnå kontroll over det overtatte foretaket.

«avskrivning» er systematisk fordeling av en immateriell eiendels avskrivbare beløp over eiendelens utnyttbare 
levetid.

en «eiendel» er en ressurs

a)  som kontrolleres av et foretak som et resultat av tidligere hendelser, 

 og

b)  som framtidige økonomiske fordeler forventes å tilflyte foretaket fra.

«Balanseført verdi» er det beløp som en eiendel er innregnet med i balansen etter fradrag for eventuell 
akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

«anskaffelseskost» er det beløp i kontanter eller i kontantekvivalenter som er betalt, eller den virkelige verdien 
av et annet vederlag som er avgitt for å anskaffe en eiendel på tidspunktet for anskaffelse eller tilvirkning, eller, 
der det er hensiktsmessig, det beløpet som henføres til denne eiendelen når den innregnes for første gang i 
samsvar med de særlige kravene i andre ifrs-er, for eksempel ifrs 2: «aksjebasert betaling».

«avskrivbart beløp» er eiendelens anskaffelseskost, eller et annet beløp som tilsvarer anskaffelseskost, fratrukket 
eiendelens restverdi.

«Utvikling» er anvendelse av forskningsfunn eller annen kunnskap på en plan eller et design for produksjon 
av nye eller vesentlig forbedrede materialer, innretninger, produkter, prosesser, systemer eller tjenester før 
kommersiell produksjon eller bruk kommer i gang.
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«foretaksspesifikk verdi» er nåverdi av framtidige kontantstrømmer som et foretak forventer at skal oppstå i 
forbindelse med fortsatt bruk av en eiendel og ved avhending av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare levetid, 
eller som forventes å påløpe når en forpliktelse skal gjøres opp.

«virkelig verdi» av en eiendel er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte, frivillige parter.

«tap ved verdifall» er det beløp som eiendelens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp med.

en «immateriell eiendel» er en identifiserbar, ikke-monetær eiendel uten fysisk substans.

«monetære eiendeler» er penger som holdes og eiendeler som skal mottas i beløp som er fastsatt eller vil kunne 
fastsettes.

«forskning» er originale og planlagte undersøkelser som foretas med utsikt til å oppnå ny vitenskapelig eller 
teknisk kunnskap og forståelse.

«restverdi» av en immateriell eiendel er det estimerte beløpet som et foretak i øyeblikket venter å få ved 
avhending av eiendelen, etter fradrag for estimerte avhendingsutgifter, dersom eiendelen allerede var av 
forventet alder og i forventet tilstand ved slutten av dens utnyttbare levetid.

«Utnyttbar levetid» er 

a)  den perioden en eiendel forventes å være tilgjengelig for bruk av et foretak, 

 eller

b)  antall produserte enheter eller lignende enheter som foretaket forventer at eiendelen skal generere.

Immaterielle eiendeler

9.  Foretak forbruker ofte ressurser eller pådrar seg forpliktelser til kjøp, utvikling, vedlikehold eller forbedring av 
immaterielle ressurser, for eksempel vitenskapelig eller teknisk kunnskap, utforming og gjennomføring av nye 
prosesser eller systemer, lisenser, intellektuell kapital, markedskunnskap og varemerker (herunder varenavn og 
utgivelsestitler). Vanlige eksempler på enheter som omfattes av disse vide grupperingene, er dataprogramvare, 
patenter, opphavsretter, kinofilmer, kundelister, rettigheter ved betjening av pantelån, fiskerettigheter, importkvoter, 
franchiseavtaler, kunde- eller leverandørforhold, kundelojalitet, markedsandels- og markedsføringsrettigheter.

10.  Ikke alle enheter nevnt i nr. 9 vil oppfylle definisjonen av en immateriell eiendel, det vil si identifiserbarhet, 
kontroll over en ressurs og at det foreligger framtidige økonomiske fordeler. Dersom en enhet som faller innenfor 
virkeområdet til denne standard, ikke oppfyller definisjonen av en immateriell eiendel, blir utgifter til å anskaffe 
eiendelen eller utvikle den internt, innregnet som kostnad når de påløper. Dersom enheten imidlertid er anskaffet i 
en virksomhetssammenslutning, utgjør den en del av foretakets goodwill som innregnes på overtakelsestidspunktet 
(se nr. 68).

I den t i f i s e rba rhe t

11.  Definisjonen av en immateriell eiendel krever at en immateriell eiendel skal kunne identifiseres og skilles 
fra goodwill. Goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning representerer en betaling foretatt av 
det overtakende foretaket i forventning om framtidige økonomiske fordeler fra eiendeler som ikke kan 
identifiseres enkeltvis og innregnes hver for seg. De framtidige økonomiske fordelene kan være et resultat av 
synergi mellom de identifiserbare eiendelene som overtas, eller fra eiendeler som hver for seg ikke kvalifiserer 
for innregning i finansregnskapet, men som det overtakende foretaket er forberedt på å betale for ved 
virksomhetssammenslutningen.
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12.  en eiendel oppfyller kriteriet for identifiserbarhet i definisjonen av en immateriell eiendel når eiendelen 

a)  er utskillbar, dvs. kan skilles ut fra eller deles fra foretaket og selges, overføres, lisensieres, leies ut eller 
byttes, enten separat eller sammen med en tilknyttet kontrakt, eiendel eller forpliktelse, 

 eller

b)  oppstår av kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter, uansett om disse rettighetene er overførbare 
eller kan skilles ut fra foretaket eller fra andre rettigheter og plikter.

Kont ro l l

13.  Et foretak kontrollerer en eiendel dersom det tilligger foretaket å nyte godt av de framtidige økonomiske fordelene 
som tilflyter foretaket fra den underliggende ressursen, og foretaket dessuten kan begrense andres tilgang til disse 
fordelene. Et foretaks evne til å kontrollere de framtidige økonomiske fordelene av en immateriell eiendel vil 
vanligvis ha sitt utspring i juridiske rettigheter som kan fullbyrdes ved dom. I mangel av juridiske rettigheter er det 
vanskeligere å vise at foretaket har kontroll. At en rettighet kan håndheves juridisk er imidlertid ikke noe nødvendig 
vilkår for kontroll, ettersom et foretak trolig vil kunne kontrollere de framtidige økonomiske fordelene på andre 
måter.

14.  Markedskunnskap og teknisk kunnskap kan føre til framtidige økonomiske fordeler. Et foretak kontrollerer 
disse fordelene dersom slik kunnskap for eksempel er beskyttet av juridiske rettigheter som opphavsretter, en 
begrensning i en handelsavtale (der dette er tillatt) eller av en juridisk plikt om taushetsplikt som pålegges de 
ansatte.

15.  Et foretak kan ha et team av faglært personale, og vil kunne identifisere en økning i personalets faglige ferdigheter 
som fører til framtidige økonomiske fordeler som følge av opplæring. Foretaket kan også forvente at personalet 
fortsatt vil gjøre sine faglige ferdigheter tilgjengelige for foretaket. Vanligvis har et foretak imidlertid ikke 
tilstrekkelig kontroll over de forventede framtidige økonomiske fordelene som oppstår på grunn av et team av 
faglært personale og av opplæring, til at disse enhetene oppfyller definisjonen av en immateriell eiendel. Av en 
lignende årsak er det lite sannsynlig at et særlig ledelsestalent eller teknisk talent vil kunne tilfredsstille definisjonen 
av en immateriell eiendel, med mindre dette talentet er beskyttet av juridiske rettigheter med hensyn til å utnytte 
det og få de forventede framtidige økonomiske fordelene av det, og dette talentet samtidig tilfredsstiller de andre 
delene av definisjonen av en immateriell eiendel.

16.  Et foretak kan ha en portefølje av kunder eller en bestemt markedsandel, og forvente at kundene, på grunn 
av foretakets evne til å bygge kundeforhold og lojalitet, fortsatt vil handle med foretaket. Men i fravær av 
juridiske rettigheter til å beskytte eller på andre måter kontrollere forholdet til kundene eller kundenes lojalitet 
overfor foretaket, har foretaket vanligvis ikke tilstrekkelig kontroll over de forventede økonomiske fordelene 
av kundeforhold og lojalitet til å anse at slike enheter (f.eks. kundeportefølje, markedsandeler, kundeforhold, 
kundelojalitet) tilfredsstiller definisjonen av immaterielle eiendeler. I mangel av juridiske rettigheter til å 
beskytte kundeforhold vil byttetransaksjoner for samme eller lignende ikke-kontraktsmessige kundeforhold 
(bortsett fra som en del av en virksomhetssammenslutning) indikere at foretaket ikke desto mindre er i stand til å 
kontrollere de forventede framtidige økonomiske fordelene som tilflyter foretaket fra kundeforholdene. Fordi slike 
byttetransaksjoner også indikerer at kundeforholdene er utskillbare, oppfyller slike kundeforhold definisjonen på 
en immateriell eiendel.

F r am t id ige  økonomiske  fo rde l e r

17.  De framtidige økonomiske fordelene som tilflyter foretaket fra en immateriell eiendel, kan omfatte inntekt fra 
salg av produkter eller tjenester, utgiftsbesparelser eller andre fordeler som er resultat av foretakets utnytting 
av eiendelen. Bruken av intellektuell kapital i en produksjonsprosess kan for eksempel redusere framtidige 
produksjonsutgifter framfor å øke framtidige inntekter.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/670 24.4.2008

IAS 38

INNREGNING OG MÅLING

18.  Innregningen av en enhet som immateriell eiendel krever at et foretak kan vise at enheten oppfyller 

a)  definisjonen på en immateriell eiendel (se nr. 8–17), 

 og

b)  innregningskriteriene (se nr. 21–23).

Dette kravet gjelder utgifter påløpt i utgangspunktet for å overta eller internt å utvikle en immateriell eiendel, 
og utgifter påløpt i etterhånd for å legge noe til, erstatte en del av eller gi service til eiendelen.

19.  Nr. 25–32 omhandler anvendelse av innregningskriteriene på separat overtatte immaterielle eiendeler, og nr. 33–43 
omhandler innregningskriterienes anvendelse på immaterielle eiendeler overtatt i en virksomhetssammenslutning. 
Nr. 44 omhandler førstegangsmåling av immaterielle eiendeler anskaffet ved et offentlig tilskudd, nr. 45–47 
omhandler bytte av immaterielle eiendeler, og nr. 48–50 omhandler behandlingen av internt utviklet goodwill. 
Nr. 51–67 omhandler førstegangsinnregning og -måling av internt utviklede immaterielle eiendeler.

20.  De immaterielle eiendelene er av en slik art at det i mange tilfeller ikke kan gjøres tillegg til en slik eiendel eller 
erstatte en del av den. Følgelig vil de fleste etterfølgende utgiftene mest sannsynlig opprettholde de forventede 
framtidige økonomiske fordelene som ligger i en eksisterende immateriell eiendel heller enn å oppfylle 
definisjonen på en immateriell eiendel og innregningskriteriene i denne standard. I tillegg er det ofte vanskelig 
å henføre etterfølgende utgifter direkte til en bestemt immateriell eiendel istedenfor til virksomheten som helhet. 
Derfor er det bare i sjeldne tilfeller at etterfølgende utgifter — utgifter som er påløpt etter førstegangsinnregning av 
en anskaffet immateriell eiendel eller etter ferdigstillelse av en internt utviklet immateriell eiendel — blir innregnet 
i den immaterielle eiendelens balanseførte verdi. I overensstemmelse med nr. 63 innregnes etterfølgende utgifter til 
varenavn, avisnavn og utgivelsestitler, kundelister og lignende enheter (enten de er anskaffet eksternt eller utviklet 
internt), alltid i resultatet etter hvert som de påløper. Dette er fordi slike utgifter ikke kan skilles fra utgifter til å 
utvikle virksomheten som helhet.

21.  en immateriell eiendel skal bare innregnes dersom 

a)  det er sannsynlig at de forventede framtidige økonomiske fordelene som kan henføres til eiendelen, vil 
tilflyte foretaket, 

 og

b)  eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte.

22.  et foretak skal vurdere sannsynligheten for forventede framtidige økonomiske fordeler ved hjelp av fornuftige 
og dokumenterbare forutsetninger som representerer ledelsens beste estimat på det settet av økonomiske forhold 
som vil foreligge over eiendelens utnyttbare levetid.

23.  Et foretak skal bruke skjønn til å vurdere graden av sikkerhet som er knyttet til flyten av framtidige økonomiske 
fordeler som er henførbare til utnyttingen av eiendelen på grunnlag av den dokumentasjon som er tilgjengelig på 
tidspunktet for førstegangsinnregning, og det skal legges større vekt på ekstern dokumentasjon.

24.  en immateriell eiendel skal ved førstegangsmåling måles til anskaffelseskost.
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Separat kjøp

25.  Normalt vil den prisen et foretak betaler for å overta en immateriell eiendel separat, gjenspeile forventninger 
om sannsynligheten for at de forventede framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, vil tilflyte 
foretaket. Med andre ord, virkningene av sannsynligheten gjenspeiles i eiendelens anskaffelseskost. Derfor 
anses sannsynlighetskriteriet for innregning i nr. 21 bokstav a) alltid for å være oppfylt for separat anskaffede 
immaterielle eiendeler.

26.  Dessuten kan anskaffelseskost for en separat anskaffet immateriell eiendel vanligvis måles på en pålitelig måte. 
Dette er særlig tilfellet når vederlaget for innkjøpet har form av kontanter eller andre monetære eiendeler.

27.  Anskaffelseskost for en separat anskaffet immateriell eiendel omfatter 

a)  eiendelens innkjøpspris, herunder importavgifter og ikke-refunderbare skatter og avgifter ved kjøp, etter 
fradrag for forhandlerrabatter og prisavslag,

 og

b)  eventuelle direkte henførbare utgifter til å forberede eiendelen til dens påtenkte formål.

28.  Eksempler på direkte henførbare utgifter er 

a)  utgifter til ytelser til ansatte (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte») som oppstår direkte av at eiendelen 
settes i stand til dens planlagte bruk, 

b)  honorarer til fagfolk som er direkte knyttet til å sette eiendelen i stand til dens planlagte bruk, 

 og

c)  utgifter til å teste om eiendelen virker på riktig måte.

29.  Eksempler på utgifter som ikke er en del av anskaffelseskost for en immateriell eiendel, er 

a)  utgifter til å introdusere et nytt produkt eller en ny tjeneste (herunder utgifter til annonsering og salgsfremmende 
tiltak), 

b)  utgifter til å drive virksomheten på et nytt sted eller med en ny klasse av kunder (herunder utgifter til opplæring 
av personale), 

 og

c)  administrasjonsutgifter og andre generelle fellesutgifter.

30.  Innregning av utgifter i den balanseførte verdien av en immateriell eiendel opphører når eiendelen er i den tilstand 
som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Derfor inngår ikke utgifter som 
påløper ved bruk eller omplassering i en immateriell eiendel av den balanseførte verdien av denne eiendelen. 
Følgende utgifter inngår for eksempel ikke i en immateriell eiendels balanseførte verdi:

a)  utgifter påløpt mens en eiendel som er i stand til å virke slik den var tiltenkt av ledelsen, ennå ikke er tatt i 
bruk, 

 og

b)  driftstap i oppstartfasen, som for eksempel påløper mens etterspørselen etter eiendelens produkter bygges 
opp.
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31.  Enkelte operasjoner skjer i forbindelse med utvikling av en immateriell eiendel uten å være nødvendige for å sette 
eiendelen i den stand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Disse tilfeldige 
operasjonene kan skje før eller under utviklingsaktivitetene. Fordi tilfeldige operasjoner ikke er nødvendige for å 
sette eiendelen i den stand som er nødvendig for at den skal virke slik den var tiltenkt av ledelsen, blir inntekter 
og tilknyttede kostnader fra tilfeldige operasjoner innregnet umiddelbart i resultatet, og inkludert i de respektive 
klassifiseringene av inntekter og kostnader.

32.  Dersom betaling for en immateriell eiendel blir utsatt utover vanlige kredittbetingelser, er den immaterielle 
eiendelens anskaffelseskost lik dens kontantprisekvivalent. Differansen mellom dette beløpet og de samlede 
betalingene innregnes som rentekostnad over kredittperioden, med mindre den blir kapitalisert i samsvar med den 
tillatte kapitaliseringsbehandlingen i IAS 23: «Låneutgifter».

Anskaffelse som del av en virksomhetssammenslutning

33.  Dersom en immateriell eiendel blir anskaffet i en virksomhetssammenslutning, er anskaffelseskost for 
den immaterielle eiendelen i henhold til IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» dens virkelige verdi på 
overtakelsestidspunktet. En immateriell eiendels virkelige verdi gjenspeiler markedets forventninger om 
sannsynligheten for at de framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, vil tilflyte foretaket. Med andre 
ord, virkningene av sannsynligheten gjenspeiles i målingen av den immaterielle eiendelens virkelige verdi. Derfor 
anses sannsynlighetskriteriet for innregning i nr. 21 bokstav a) alltid for å være oppfylt for immaterielle eiendeler 
som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning.

34.  I samsvar med denne standard og IFRS 3 innregner et overtakende foretak derfor på overtakelsestidspunktet og atskilt 
fra goodwill en immateriell eiendel fra det overtatte foretaket dersom eiendelens virkelige verdi kan måles på en 
pålitelig måte, uansett om eiendelen har vært innregnet av det overtatte foretaket før virksomhetssammenslutningen. 
Dette betyr at det overtakende foretaket innregner som en eiendel atskilt fra goodwill, et løpende forsknings- og 
utviklingsprosjekt i det overtatte foretaket dersom prosjektet oppfyller definisjonen på en immateriell eiendel og 
dets virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Et løpende forsknings- og utviklingsprosjekt i det overtatte 
foretaket oppfyller definisjonen av en immateriell eiendel når eiendelen 

a)  oppfyller definisjonen av en eiendel, 

 og

b)  er identifiserbar, dvs. kan skilles ut eller oppstår av kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter.

M å l i n g  a v  v i r k e l i g  v e r d i  a v  e n  i m m a t e r i e l l  e i e n d e l  a n s k a f f e t  i  e n  v i r k s o m h e t s -
s ammens lu tn ing

35.  Den virkelige verdien av immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger kan vanligvis måles med 
tilstrekkelig pålitelighet til å kunne innregnes atskilt fra goodwill. Når det for de estimatene som benyttes til å måle 
en immateriell eiendels virkelige verdi, er en rekke mulig utfall med ulike sannsynligheter, vil denne usikkerheten 
medtas i målingen av eiendelens virkelige verdi, heller enn å vise en manglende evne til å måle virkelig verdi på 
en pålitelig måte. Dersom en immateriell eiendel anskaffet i en virksomhetssammenslutning har bestemt utnyttbar 
levetid, kan dens virkelige verdi, om ikke annet kan påvises, måles på en pålitelig måte.

36.  En immateriell eiendel anskaffet i en virksomhetssammenslutning kan av og til skilles ut, men da bare sammen 
med en tilknyttet materiell eller immateriell eiendel. Et magasins utgivelsestittel kan for eksempel ikke alltid selges 
atskilt fra en tilknyttet abonnentdatabase, eller en varemerke for naturlig kildevann kan være tilknyttet en bestemt 
kilde og kan ikke selges atskilt fra denne. I slike tilfeller innregner det overtakende foretaket gruppen av eiendeler 
som én enkelt eiendel atskilt fra goodwill dersom de individuelle virkelige verdiene av eiendelene i gruppen ikke 
kan måles på en pålitelig måte.
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37.  På samme måte benyttes begrepene «vare» («brand») og «varenavn» («brand name») ofte som synonymer for 
varemerker og andre merkenavn. De førstnevnte er imidlertid generelle markedsføringsbegreper som typisk 
benyttes til å vise til en gruppe av komplementære eiendeler, for eksempel et varemerke (eller tjenestemerke) og 
dets tilknyttede firmanavn, formler, oppskrifter og teknologiske ekspertise. Det overtakende foretaket innregner en 
gruppe av ekstra immaterielle eiendeler som utgjør et varenavn som en enkelt eiendel dersom de komplementære 
eiendelenes virkelige verdier ikke kan måles på en pålitelig måte. Dersom de enkelte virkelige verdiene av de ekstra 
eiendelene er målt på en pålitelig måte, kan et overtakende foretak innregne dem som en enkelt eiendel, forutsatt 
at de enkelte eiendelene har lignende utnyttbare levetider.

38.  De eneste omstendighetene der det kanskje ikke er mulig å måle den virkelige verdien av en immateriell eiendel 
anskaffet i en virksomhetssammenslutning på en pålitelig måte, er når den immaterielle eiendelen oppstår som 
følge av juridiske eller andre kontraktsmessige rettigheter og enten 

a)  ikke kan skilles ut, 

 eller

b)  kan skilles ut, men det er ingen historikk eller dokumentasjon på byttetransaksjoner for de samme eller 
lignende eiendeler, og estimering av virkelig verdi på en annen måte vil være avhengig av ikke-målbare 
variabler.

39.  Noterte markedspriser i et aktivt marked gir det mest pålitelige estimatet av en immateriell eiendels virkelige verdi 
(se også nr. 78). Den relevante markedsprisen er vanligvis lik løpende kjøpskurs. Dersom løpende kjøpskurser 
ikke er tilgjengelige, kan prisen i den nærmest forutgående lignende transaksjonen gi grunnlag for estimatet på den 
virkelige verdien, forutsatt at det ikke har skjedd en betydelig endring i de økonomiske omstendighetene mellom 
transaksjonstidspunktet og tidspunktet da eiendelens virkelige verdi blir estimert.

40.  Dersom det ikke finnes noe aktivt marked for en immateriell eiendel, gjenspeiler eiendelens virkelige verdi det 
beløp som foretaket ville ha betalt på eiendelens overtakelsestidspunkt i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte, frivillige parter, på grunnlag av beste tilgjengelige informasjon. Ved fastsettelse av dette 
beløpet tar et foretak i betraktning utfallet av nylig utførte transaksjoner for lignende eiendeler.

41.  Foretak som regelmessig er involvert i kjøp og salg av unike immaterielle eiendeler, kan ha utviklet teknikker for 
indirekte å kunne estimere slike eiendelers virkelige verdi. Disse teknikkene kan benyttes ved førstegangsmåling 
av en immateriell eiendel som er anskaffet i en virksomhetssammenslutning, dersom deres formål er å estimere 
virkelig verdi, og dersom teknikkene gjenspeiler løpende transaksjoner og praksis i den industrisektoren som 
eiendelen tilhører. Slike teknikker omfatter, der dette er hensiktsmessig, 

a)  anvendelse av multipler basert på nylige markedstransaksjoner på indikatorer som har sammenheng med 
eiendelens lønnsomhet (for eksempel inntekt, markedsandeler, driftsoverskudd osv.) eller på strømmen av 
royalty som vil kunne oppnås ved å lisensiere den immaterielle eiendelen til en annen part i en transaksjon på 
armlengdes avstand (som i metoden «relief from royalty»), 

 eller

b)  diskontering av estimerte framtidige netto kontantstrømmer fra eiendelen.

E t t e r fø lgende  u tg i f t e r  ved  e t  an ska ff e t  l øpende  fo r skn ings -  og  u tv ik l i ngsp ros j ek t

42.  Utgifter til forskning eller utvikling 

a)  som er knyttet til et løpende forsknings- eller utviklingsprosjekt anskaffet separat eller i en 
virksomhetssammenslutning og innregnet som immateriell eiendel, 

 og

b)  som er påløpt etter overtakelsen av prosjektet, skal regnskapsføres i samsvar med nr. 54-62.
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43.  Anvendelse av kravene i nr. 54–62 betyr at etterfølgende utgifter ved et løpende forsknings- eller utviklingsprosjekt 
som er anskaffet separat eller i en virksomhetssammenslutning og innregnet som immateriell eiendel 

a)  innregnes som kostnad når de påløper dersom det dreier seg om forskningsutgifter, 

b)  innregnes som kostnad når de påløper dersom det dreier seg om utviklingsutgifter som ikke oppfyller kriteriene 
for innregning som immateriell eiendel i nr: 57, 

 og

c)  legges til det anskaffede løpende forsknings- eller utviklingsprosjektets balanseførte verdi dersom det dreier 
seg om utviklingsutgifter som oppfyller innregningskriteriene i nr. 57.

Anskaffelse ved hjelp av offentlige tilskudd

44.  I noen tilfeller kan en immateriell eiendel være anskaffet gratis eller for et nominelt vederlag ved hjelp av et 
offentlig tilskudd. Dette kan forekomme når en myndighet overfører eller tildeler immaterielle eiendeler til 
et foretak, for eksempel landingsrettigheter i en lufthavn, lisenser til å drive radio- eller fjernsynsstasjoner, 
importlisenser eller kvoter, eller rettigheter til å få tilgang til andre begrensede ressurser. I samsvar med IAS 20: 
«Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte» kan et foretak første gang velge å 
innregne både den immaterielle eiendelen og det offentlige tilskuddet til virkelig verdi. Dersom et foretak velger 
ikke å innregne eiendelen første gang til virkelig verdi, innregner foretaket eiendelen første gang til et nominelt 
beløp (i henhold til den andre metoden som IAS 20 tillater), pluss eventuelle utgifter som er direkte henførbare til 
å forberede eiendelen til dens påtenkte formål.

Bytte av eiendeler

45.  Én eller flere immaterielle eiendeler kan være anskaffet i bytte mot én eller flere ikke-monetære eiendeler eller 
mot en kombinasjon av monetære og ikke-monetære eiendeler. Den følgende diskusjonen viser ganske enkelt til et 
bytte av én ikke-monetær eiendel mot en annen, men kommer også til anvendelse på alle bytter beskrevet i forrige 
setning. Anskaffelseskost for en slik immateriell eiendel måles til virkelig verdi med mindre a) byttetransaksjonen 
ikke har noe forretningsmessig innhold, eller b) verken den mottatte eller den avgitte eiendelens virkelige verdi kan 
måles på en pålitelig måte. Den anskaffede eiendelen blir målt på denne måten selv om et foretak ikke umiddelbart 
kan fraregne den avgitte eiendelen. Dersom den anskaffede eiendelen ikke blir målt til virkelig verdi, måles 
eiendelens anskaffelseskost til den avgitte eiendelens balanseførte verdi.

46.  Et foretak fastsetter om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold ved at det tas i betraktning i hvilken 
utstrekning foretakets framtidige kontantstrømmer forventes å bli endret som et resultat av transaksjonen. En 
byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold dersom 

a)  konfigurasjonen (dvs. risiko, tidsplan og beløp) for den mottatte eiendelens kontantstrømmer skiller seg fra 
konfigurasjonen av den overførte eiendelens kontantstrømmer, 

 eller

b)  den foretaksspesifikke verdien av den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, blir 
endret som et resultat av byttetransaksjonen, 

 og

c)  differansen i a) eller b) er betydelig i forhold til den virkelige verdien av eiendelene som ble byttet.

For å avgjøre om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold, skal den foretaksspesifikke verdien av 
den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, gjenspeile kontantstrømmer etter skatt. 
Resultatet av disse analysene kan være klart uten at foretaket må foreta detaljerte beregninger.
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47.  Nr. 21 bokstav b) angir at en betingelse for innregning av en immateriell eiendel er at eiendelens anskaffelseskost 
kan måles på en pålitelig måte. Den virkelige verdien av en immateriell eiendel som det ikke finnes sammenlignbare 
markedstransaksjoner for, blir målt på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten i området av rimelige estimater 
av virkelig verdi ikke er betydelig for denne eiendel, eller b) sannsynligheten for at de ulike estimatene innenfor 
området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes for å estimere virkelig verdi. Dersom et foretak på en pålitelig 
måte kan beregne den virkelige verdien av enten den mottatte eller den avgitte eiendelen, benyttes den avgitte 
eiendelens virkelige verdi til å måle anskaffelseskost, med mindre den mottatte eiendelens virkelige verdi framgår 
mest tydelig.

Internt utviklet goodwill

48.  internt utviklet goodwill skal ikke innregnes som eiendel.

49.  I enkelte tilfeller påløper det utgifter for å generere framtidige økonomiske fordeler, men dette fører ikke til at 
det skapes en immateriell eiendel som oppfyller innregningskriteriene i denne standard. Slike utgifter beskrives 
ofte som bidrag til internt utviklet goodwill. Internt utviklet goodwill innregnes ikke som eiendel fordi det ikke 
finnes noen identifiserbar ressurs (dvs. den kan ikke skilles ut eller er ikke oppstått av kontraktsmessige eller andre 
rettigheter) som kontrolleres av foretaket, som kan måles til anskaffelseskost på en pålitelig måte.

50.  Differanser mellom markedsverdien av et foretak og balanseført verdi av foretakets identifiserbare nettoeiendeler 
på ethvert tidspunkt kan være resultat av en rekke faktorer som påvirker foretakets verdi. Slike differanser 
representerer imidlertid ikke anskaffelseskost for immaterielle eiendeler som foretaket kontrollerer.

Internt utviklede immaterielle eiendeler

51.  Det er noen ganger vanskelig å vurdere om en internt utviklet immateriell eiendel kvalifiserer for innregning på 
grunn av problemer med å 

a)  identifisere om og når det foreligger en identifiserbar eiendel som vil generere forventede framtidige 
økonomiske fordeler, 

 og

b)  fastsette eiendelens anskaffelseskost på en pålitelig måte. I noen tilfeller kan ikke utgiftene ved å utvikle en 
immateriell eiendel internt skilles fra utgiftene ved å opprettholde eller forbedre foretakets internt utviklede 
goodwill eller utgiftene ved den daglige driften.

I tillegg til å oppfylle de generelle kravene til innregning og førstegangsmåling av en immateriell eiendel, 
anvender et foretak derfor kravene og veiledningen i nr. 52–67 på alle internt utviklede immaterielle 
eiendeler.

52.  For å vurdere om en internt utviklet immateriell eiendel oppfyller kriteriene for innregning, klassifiserer et foretak 
utviklingen av eiendelen i

a)  en forskningsfase, 

 og

b)  en utviklingsfase.

Selv om betegnelsene «forskning» og «utvikling» er definert foran, har betegnelsene «forskningsfase» og 
«utviklingsfase» i denne standard en videre betydning.

53.  Dersom et foretak ikke kan skille forskningsfasen fra utviklingsfasen for et internt prosjekt med det formål å skape 
en immateriell eiendel, behandler foretaket utgiftene til prosjektet som om det bare påløp i forskningsfasen.
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For skn ings f a se

54.  en immateriell eiendel som oppstår av forskning (eller av forskningsfasen i et internt prosjekt), skal ikke 
innregnes. Utgifter til forskning (eller til forskningsfasen i et internt prosjekt), skal innregnes som kostnad når 
de påløper.

55.  I et internt prosjekts forskningsfase kan ikke et foretak påvise at det foreligger noen immateriell eiendel som med 
sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler. Slike utgifter innregnes derfor som kostnad når de 
påløper.

56.  Eksempler på forskningsvirksomhet er:

a)  virksomhet rettet mot å oppnå ny kunnskap,

b)  søking etter, evaluering av og endelig valg av anvendelsesområder for forskningsfunn eller annen kunnskap,

c)  søking etter alternativer når det gjelder materialer, innretninger, produkter, prosesser, systemer eller tjenester, 

 og

d)  formulering, utforming, evaluering og endelig valg av mulige alternativer for nye eller forbedrede materialer, 
innretninger, produkter, prosesser, systemer eller tjenester.

U tv ik l i ngs f a se

57.  en immateriell eiendel som oppstår av utvikling (eller av utviklingsfasen i et internt prosjekt), skal innregnes 
dersom, og bare dersom, et foretak kan dokumentere alle følgende punkter:

a)  de tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle eiendelen med sikte på at den vil bli tilgjengelig 
for bruk eller salg, 

b)  foretaket har til hensikt å fullføre den immaterielle eiendelen og ta den i bruk eller selge den, 

c)  foretakets evne til å ta den immaterielle eiendelen i bruk eller selge den,

d)  hvordan den immaterielle eiendelen med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler. 
Blant annet skal foretaket kunne vise til at det eksisterer et marked for produktene av den immaterielle 
eiendelen eller av den immaterielle eiendelen i seg selv, eller dersom den skal anvendes internt, nytten av 
den immaterielle eiendelen, 

e)  tilgjengeligheten av tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser til å fullføre utviklingen og til å 
ta i bruk eller selge den immaterielle eiendelen, 

f)  foretakets evne til på en pålitelig måte å måle de utgiftene som er henførbare på den immaterielle eiendelen 
mens den er under utvikling.

58.  I utviklingsfasen til et internt prosjekt kan et foretak i enkelte tilfeller identifisere en immateriell eiendel og vise 
at eiendelen med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler. Dette skyldes at utviklingsfasen til et 
prosjekt er kommet lenger enn forskningsfasen.
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59.  Eksempler på utviklingsaktiviteter er 

a)  utforming, konstruksjon og utprøving av prototyper og modeller forut for produksjon eller bruk,

b)  utforming av verktøy, herunder oppspenningsverktøy, støpeformer og stanser som innebærer ny teknologi,

c)  utforming, konstruksjon og drift av et prøveproduksjonsanlegg som ikke er i tilstrekkelig stor skala til å være 
økonomisk lønnsomt for kommersiell produksjon, 

 og

d)  utforming, konstruksjon og utprøving av et valgt alternativ for nye eller forbedrede materialer, innretninger, 
produkter, prosesser, systemer eller tjenester.

60.  For å dokumentere hvordan en immateriell eiendel med sannsynlighet vil generere framtidige økonomiske fordeler, 
vurderer et foretak de framtidige økonomiske fordelene som det vil motta av eiendelen ved hjelp av prinsippene 
i IAS 36: «Verdifall på eiendeler». Dersom eiendelen bare vil generere økonomiske fordeler i kombinasjon med 
andre eiendeler, anvender foretaket begrepet «kontantgenererende enheter», slik det er fastsatt i IAS 36.

61.  Tilgjengeligheten av ressurser til å fullføre, ta i bruk og motta fordelene av en immateriell eiendel kan for eksempel 
dokumenteres ved en forretningsplan som viser hvilke tekniske, finansielle og andre ressurser som det er behov 
for, samt foretakets evne til å sikre seg disse ressursene. I visse tilfeller kan et foretak dokumentere at ekstern 
finansiering er tilgjengelig ved å få en långivers indikasjon på dennes vilje til å finansiere planen.

62.  Et foretaks kalkulasjonssystemer kan ofte på en pålitelig måte måle utgiftene ved å utvikle en immateriell eiendel 
internt, for eksempel lønn og andre utgifter som påløper i arbeidet med å sikre opphavsretter eller lisenser eller 
utvikle programvare.

63.  internt utviklede varenavn, avisnavn og utgivelsestitler, kundelister og lignende enheter skal ikke innregnes som 
immaterielle eiendeler.

64.  Utgifter til internt utviklede varenavn, avisnavn og utgivelsestitler, kundelister og enheter med lignende innhold 
kan ikke skilles fra utgiftene ved å utvikle virksomheten som helhet. Derfor innregnes ikke slike elementer som 
immaterielle eiendeler.

Anska ff e l s e skos t  f o r  en  i n t e rn t  u tv i k l e t  imma te r i e l l  e i ende l

65.  Anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel i henhold til nr. 24 er summen av utgifter som påløper 
fra tidspunktet da den immaterielle eiendelen første gang oppfyller innregningskriteriene i nr. 21, nr. 22 og nr. 57. 
Nr. 71 forbyr tilbakeføring av utgifter som tidligere er innregnet som kostnad.

66.  Anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel omfatter alle direkte henførbare utgifter som er 
nødvendige for å skape, produsere og forberede eiendelen slik at den er i stand til å virke slik den var tiltenkt av 
ledelsen. Eksempler på direkte henførbare utgifter er 

a)  utgifter til materialer og tjenester som er benyttet eller forbrukt ved utvikling av den immaterielle eiendelen,

b)  utgifter til ytelser til ansatte (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte») som oppstår av utviklingen av den 
immaterielle eiendelen,
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c)  avgifter for registrering av en juridisk rettighet, 

 og

d)  avskrivning av patenter og lisenser som benyttes til å utvikle den immaterielle eiendelen.

IAS 23: «Låneutgifter» setter opp kriterier for innregning av renter som en bestanddel av utgiftene til en internt 
utviklet immateriell eiendel.

67.  Følgende er ikke bestanddeler av anskaffelseskost ved en internt utviklet immateriell eiendel:

a)  salgs- og administrasjonsutgifter og andre generelle fellesutgifter, med mindre disse utgiftene er direkte 
henførbare til forberedelse av eiendelen for bruk,

b)  identifiserte utgifter ved ineffektivitet og driftstap i oppstartfasen som påløper før eiendelen oppnår planlagt 
ytelse, 

 og

c)  utgifter ved opplæring av personale til å drifte eiendelen.

Eksempel som illustrerer nr. 65

Et foretak utvikler en ny produksjonsprosess. I løpet av 20X5 var påløpte utgifter VE 1 000(1), hvorav VE 900 
påløp før 1. desember 20X5, og VE 100 påløp mellom 1. desember 20X5 og 31. desember 20X5. Foretaket kan 
dokumentere at produksjonsprosessen den 1. desember 20X5 oppfylte kriteriene for innregning som immateriell 
eiendel. Det gjenvinnbare beløpet for fagkunnskap («know-how») som ligger i prosessen (herunder framtidige 
utlegg av kontanter for å fullføre prosessen før den blir tilgjengelig for bruk), estimeres til VE 500.

Ved utgangen av 20X5 blir produksjonsprosessen innregnet som immateriell eiendel til en anskaffelseskost på 
VE 100 (utgifter påløpt siden tidspunktet da innregningskriteriene ble oppfylt, dvs. 1. desember 20X5). Utgiftene 
på VE 900 som påløp før 1. desember 20X5, innregnes som kostnad fordi innregningskriteriene ikke ble oppfylt før 
1. desember 20X5. Disse utgiftene utgjør ikke en del av anskaffelseskost for produksjonsprosessen som er innregnet 
i balansen.

I løpet av 20X6 er påløpte utgifter lik VE 2 000. Ved utgangen av 20X6 blir det gjenvinnbare beløpet for fagkunnskap 
(«know-how») som er nedfelt i prosessen (herunder framtidige utlegg av kontanter for å fullføre prosessen før den 
blir tilgjengelig for bruk), estimert til VE 1 900.

Ved utgangen av 20X6 er anskaffelseskost for produksjonsprosessen lik VE 2 100 (utgifter på VE 100 innregnet ved 
utgangen av 20X5 pluss utgifter på VE 2 000 innregnet i 20X6). Foretaket innregner et tap ved verdifall på VE 200 
for å justere den balanseførte verdien av prosessen før tap ved verdifall (VE 2 100) til dens gjenvinnbare beløp 
(VE 1 900). Dette tapet ved verdifall vil bli tilbakeført i en senere regnskapsperiode dersom kravene til tilbakeføring 
av et tap ved verdifall i henhold til IAS 36 er oppfylt.

INNREGNING AV KOSTNAD

68.  Utgifter til en immateriell enhet skal innregnes som kostnad når de påløper, med mindre 

a)  de utgjør en del av anskaffelseskost for en immateriell eiendel som oppfyller innregningskriteriene (se 
nr. 18–67), 

 eller

b)  eiendelen er anskaffet i en virksomhetssammenslutning og kan ikke innregnes som immateriell eiendel. Dersom 
det siste er tilfellet, skal disse utgiftene (som inngår i anskaffelseskost for virksomhetssammenslutningen) 
utgjøre en del av det beløp som er henførbart til goodwill på overtakelsestidspunktet (se ifrs 3: 
«virksomhetssammenslutninger»).

(1) I denne standard angis beløp i «valutaenheter» (VE).
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69.  I enkelte tilfeller påløper det utgifter for å sørge for framtidige økonomiske fordeler for et foretak, uten at det er 
anskaffet eller skapt noen immateriell eiendel eller annen eiendel som kan innregnes. I slike tilfeller innregnes 
utgifter som kostnad når de påløper. For eksempel innregnes utgifter til forskning som kostnad når de påløper (se 
nr. 54), unntatt når de utgjør en del av anskaffelseskost for en virksomhetssammenslutning. Andre eksempler på 
utgifter som innregnes som kostnad når de påløper, er 

a)  utgifter i forbindelse med oppstart (dvs. oppstartsutgifter), med mindre disse utgiftene inngår i anskaffelseskost 
for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr i samsvar med til IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr». 
Oppstartsutgifter kan bestå av etableringsutgifter som juridiske utgifter og sekretærutgifter påløpt ved 
etableringen av en juridisk enhet, utgifter i forbindelse med åpning av et nytt anlegg eller en ny virksomhet 
(dvs. utgifter forut for åpning) eller utgifter i forbindelse med oppstart av ny drift eller lansering av nye 
produkter eller prosesser (dvs. utgifter forut for drift), 

b)  utgifter til opplæringsvirksomhet,

c)  utgifter til annonsering og salgsfremmende tiltak, 

d)  utgifter til omplassering eller omorganisering av deler av eller hele foretaket.

70.  Nr. 68 utelukker ikke innregning av en førtidig innbetaling som eiendel når betaling for levering av varer eller 
tjenester er gjort forut for varelevering eller tjenesteyting.

Tidligere kostnader som ikke skal innregnes som eiendel

71. Utgifter til en immateriell enhet som opprinnelig ble innregnet som kostnad, skal ikke innregnes som del av 
anskaffelseskost for en immateriell eiendel på et senere tidspunkt.

MÅLING ETTER INNREGNING

72.  et foretak skal velge enten anskaffelseskostmodellen i nr. 74 eller verdireguleringsmodellen i nr. 75 som foretakets 
regnskapsprinsipp. Dersom en immateriell eiendel blir regnskapsført i henhold til verdireguleringsmodellen, 
skal alle de andre eiendelene i samme klasse også regnskapsføres etter samme modell, med mindre det ikke 
finnes noe aktivt marked for disse eiendelene.

73.  En klasse av immaterielle eiendeler er en gruppering av eiendeler av lignende art og for lignende bruk i 
foretakets virksomhet. Alle enheter innenfor samme klasse av immaterielle eiendeler verdireguleres samtidig for 
å unngå selektiv verdiregulering av eiendeler og rapportering av beløp i finansregnskapet med en blanding av 
anskaffelseskost og verdier på ulike tidspunkter.

Anskaffelseskostmodellen

74.  etter førstegangsinnregning skal en immateriell eiendel balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for 
eventuelle akkumulerte avskrivninger og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

Verdireguleringsmodellen

75.  etter førstegangsinnregning skal en immateriell eiendel balanseføres til et verdiregulert beløp, som er eiendelens 
virkelige verdi på verdireguleringstidspunktet, med fradrag for eventuelle senere akkumulerte avskrivninger og 
eventuelle senere akkumulerte tap ved verdifall. når det gjelder verdireguleringer i henhold til denne standard, 
skal virkelig verdi fastsettes med henvisning til et aktivt marked. verdireguleringer skal gjøres med en slik 
hyppighet at den balanseførte verdien ikke avviker vesentlig fra eiendelens virkelige verdi på balansedagen.
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76.  Verdireguleringsmodellen tillater ikke 

a)  verdiregulering av immaterielle eiendeler som ikke tidligere er innregnet som eiendeler, 

 eller

b)  førstegangsinnregning av immaterielle eiendeler til andre beløp enn anskaffelseskost.

77.  Verdireguleringsmodellen anvendes etter at en eiendel er innregnet første gang til anskaffelseskost. Men dersom 
bare en del av anskaffelseskost for en immateriell eiendel innregnes som eiendel fordi eiendelen ikke oppfylte 
kriteriene for innregning før den er kommet delvis gjennom prosessen (se nr. 65), kan verdireguleringsmodellen 
benyttes på eiendelen i sin helhet. Dessuten kan verdireguleringsmodellen anvendes på en immateriell eiendel som 
ble mottatt ved et offentlig tilskudd og innregnet til et nominelt beløp (se nr. 44).

78.  Det er uvanlig at det finnes et aktivt marked med de kjennetegn som er beskrevet i nr. 8 for en immateriell eiendel, 
men det kan forekomme. I visse jurisdiksjoner kan det for eksempel finnes et aktivt marked for fritt overførbare 
drosjeløyver, fiskerettigheter eller produksjonskvoter. Det kan imidlertid ikke eksistere noe aktivt marked for 
varenavn, avisnavn, utgivelsesretter for musikk og film, patenter eller varemerker, fordi enhver slik eiendel er 
unik. Selv om immaterielle eiendeler blir kjøpt og solgt, blir slike kontrakter forhandlet fram mellom enkeltstående 
kjøpere og selgere, og slike transaksjoner er relativt lite hyppige. Av disse grunnene kan prisen som er betalt for én 
eiendel, ikke tilstrekkelig dokumentere en annen eiendels virkelige verdi. Prisene er dessuten ofte ikke tilgjengelige 
for allmennheten.

79.  Hyppigheten av verdireguleringer avhenger av volatiliteten i den virkelige verdien av de immaterielle eiendelene 
som verdireguleres. Dersom den virkelige verdien av en verdiregulert eiendel avviker vesentlig fra balanseført 
verdi, skal ytterligere verdiregulering foretas. For enkelte immaterielle eiendeler kan det forekomme vesentlige og 
flyktige bevegelser i den virkelige verdien, noe som nødvendiggjør årlige verdireguleringer. Det er ikke nødvendig 
med så hyppige verdireguleringer av immaterielle eiendeler som bare har ubetydelige bevegelser i virkelig verdi.

80.  Dersom en immateriell eiendel verdireguleres, blir en eventuell akkumulert avskrivning på verdireguleringstidspunktet 
enten

a)  omarbeidet proporsjonalt med endringen i eiendelens brutto balanseførte verdi, slik at eiendelens balanseførte 
verdi etter verdireguleringen tilsvarer eiendelens verdiregulerte beløp, eller

b)  eliminert mot eiendelens brutto balanseførte verdi, og nettobeløpet omarbeidet til eiendelens verdiregulerte 
beløp.

81.  Dersom en immateriell eiendel i en klasse av verdiregulerte immaterielle eiendeler ikke kan verdireguleres fordi 
det ikke eksisterer noe aktivt marked for denne eiendelen, skal eiendelen balanseføres til anskaffelseskost med 
fradrag for eventuelle akkumulerte avskrivninger og eventuelle tap ved verdifall.

82.  Dersom en verdiregulert immateriell eiendels virkelige verdi ikke lenger kan fastsettes med henvisning til 
et aktivt marked, skal eiendelens balanseførte verdi være dens verdiregulerte beløp på tidspunktet for siste 
verdiregulering med henvisning til det aktive markedet, med fradrag for eventuelle senere akkumulerte 
avskrivninger og eventuelle senere akkumulerte tap ved verdifall.

83.  Det faktum at det ikke lenger finnes noe aktivt marked for en verdiregulert immateriell eiendel, kan indikere at 
eiendelen har hatt et verdifall, og at den må testes i samsvar med IAS 36: «Verdifall på eiendeler».

84.  Dersom eiendelens virkelige verdi kan fastsettes med henvisning til et aktivt marked på et senere måletidspunkt, 
anvendes verdireguleringsmodellen fra dette tidspunktet.
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85.  Dersom en immateriell eiendels balanseførte verdi øker som følge av en verdiregulering, skal økningen føres 
direkte mot egenkapitalen under betegnelsen verdireguleringsreserve. en positiv verdiregulering skal imidlertid 
innregnes i resultatet i den utstrekning den reverserer en negativ verdiregulering av den samme eiendelen som 
tidligere er innregnet i resultatet.

86.  Dersom en immateriell eiendels balanseførte verdi reduseres som følge av en verdiregulering, skal 
reduksjonen innregnes i resultatet. reduksjonen skal imidlertid debiteres direkte mot egenkapitalen under 
verdireguleringsreserve i den utstrekning det foreligger en kreditsaldo i verdireguleringsreserven som er knyttet 
til denne eiendelen.

87.  Den kumulative verdireguleringsreserven som inngår i egenkapitalen, kan overføres direkte til opptjent egenkapital 
når reserven realiseres. Hele verdireguleringsreserven kan realiseres ved utrangering eller avhending av eiendelen. 
Noe av verdireguleringsreserven kan imidlertid realiseres etter hvert som foretaket forbruker eiendelen, og i så 
fall er beløpet for den realiserte reserven lik differansen mellom avskrivning basert på eiendelens verdiregulerte 
balanseførte verdi og avskrivning som ville vært innregnet på grunnlag av eiendelens historiske anskaffelseskost. 
Overføring fra verdireguleringsreserve til opptjent egenkapital skal ikke føres over resultatregnskapet.

UTNYTTBAR LEVETID

88.  et foretak skal vurdere om en immateriell eiendels utnyttbare levetid er bestemt eller ubestemt, og dersom den 
er bestemt, lengden av eller antallet produksjonsenheter eller lignende enheter som utgjør eiendelens utnyttbare 
levetid. en immateriell eiendel skal av foretaket anses for å ha ubestemt utnyttbar levetid når det, ut fra en 
analyse av alle relevante faktorer, ikke er noen overskuelig begrensning på den perioden da eiendelen forventes 
å generere netto inngående kontantstrømmer for foretaket.

89.  Regnskapsføringen av en immateriell eiendel er basert på eiendelens utnyttbare levetid. En immateriell eiendel 
med bestemt utnyttbar levetid blir avskrevet (se nr. 97–106), og en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar 
levetid blir ikke avskrevet (se nr. 107–110). Eksemplene i denne standard viser hvordan utnyttbar levetid for ulike 
immaterielle eiendeler beregnes, samt påfølgende regnskapsføring av disse eiendelene basert på beregning av 
utnyttbar levetid.

90.  Mange faktorer må tas i betraktning når en eiendels utnyttbare levetid skal beregnes, blant annet:

a)  foretakets forventede bruk av eiendelen, og om eiendelen kan anvendes effektivt av en annen foretaksledelse,

b)  typiske produktlivssykluser for eiendelen, samt offentlig informasjon om estimater for utnyttbar levetid for 
lignende eiendeler som benyttes på lignende måte,

c)  teknisk, teknologisk, kommersiell eller annen type ukurans,

d)  stabiliteten i industrien der eiendelen benyttes, samt endringer i markedets etterspørsel etter produkter eller 
tjenester som eiendelen er opphav til,

e)  forventet opptreden hos konkurrenter eller mulige konkurrenter,

f)  nivået for utgifter til vedlikehold som kreves for å oppnå de forventede framtidige økonomiske fordelene fra 
eiendelen, samt foretakets evne til og intensjon om å nå dette nivået,

g)  perioden for kontroll over eiendelen, samt juridiske eller lignende begrensninger på bruken av eiendelen, for 
eksempel utløpsdato for tilhørende leieavtaler, 

 og

h)  om eiendelens utnyttbare levetid avhenger av den utnyttbare levetiden til andre av foretakets eiendeler.
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91.  Betegnelsen «ubestemt» betyr ikke «uendelig». En immateriell eiendels utnyttbare levetid gjenspeiler bare hvilket 
nivå av framtidige vedlikeholdsutgifter som vil kreves for å opprettholde eiendelens yteevne, slik denne ble vurdert 
på tidspunktet for estimering av eiendelens utnyttbare levetid, samt foretakets evne til og intensjon om å nå et 
slikt nivå. En konklusjon om at en immateriell eiendels utnyttbare levetid er ubestemt skal ikke være avhengig av 
planlagte framtidige utgifter ut over det som kreves for å opprettholde eiendelens yteevne.

92.  Med tanke på de raske endringene som er skjedd i teknologi, programvare og på mange andre områder er 
immaterielle eiendeler utsatt for teknologisk ukurans. Det er derfor sannsynlig at eiendelens utnyttbare levetid vil 
være kort.

93.  En immateriell eiendels utnyttbare levetid kan være svært lang, eller til og med ubestemt. Usikkerhet kan begrunne 
et forsiktig estimat av en immateriell eiendels utnyttbare levetid, men dette er ingen grunn til å velge en levetid som 
er urealistisk kort.

94.  en immateriell eiendels utnyttbare levetid som oppstår av kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter, 
skal ikke overstige perioden for de kontraktsmessige rettighetene eller andre juridiske rettigheter, men kan 
være kortere enn disse, avhengig av lengden på perioden da foretaket forventer å bruke eiendelen. Dersom de 
kontraktsmessige rettighetene eller andre juridiske rettigheter er overdratt for en avgrenset periode som kan 
fornyes, skal den immaterielle eiendelens utnyttbare levetid bare omfatte fornyelsesperioden(e) dersom det kan 
dokumenteres at fornyelse fra foretakets side kan skje uten betydelige utgifter.

95.  Både økonomiske og juridiske faktorer kan virke inn på en immateriell eiendels utnyttbare levetid. Økonomiske 
faktorer avgjør i hvilken periode framtidige økonomiske fordeler vil mottas av foretaket. Juridiske faktorer kan 
begrense perioden da foretaket kontrollerer tilgangen til disse fordelene. Den utnyttbare levetiden er den korteste 
av de periodene som avgjøres av disse faktorene.

96.  Dersom blant annet følgende faktorer foreligger, er dette en indikasjon på at et foretak ville kunne fornye 
kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter uten betydelige utgifter for foretaket:

a)  det kan dokumenteres, om mulig på grunnlag av erfaring, at kontraktsmessige eller andre juridiske rettigheter 
vil bli fornyet. Dersom fornyelse er betinget av samtykke fra en tredjemann, må det også kunne dokumenteres 
at tredjemann vil gi sitt samtykke, 

b)  det kan dokumenteres at eventuelle betingelser som er nødvendige for å oppnå en fornyelse, vil bli oppfylt, 

 og

c)  foretakets utgifter ved fornyelsen ikke er betydelige, sammenlignet med de framtidige økonomiske fordelene 
som forventes å tilflyte foretaket etter fornyelsen.

Dersom utgiftene knyttet til fornyelsen er betydelige sammenlignet med de framtidige økonomiske fordelene som 
forventes å tilflyte foretaket etter fornyelsen, representerer «fornyelsesutgiftene» reelt sett anskaffelseskost for å 
anskaffe en ny immateriell eiendel på fornyelsestidspunktet.

IMMATERIELLE EIENDELER MED BESTEMT UTNYTTBAR LEVETID

Avskrivningsperiode og avskrivningsmetode

97.  avskrivbart beløp for en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal fordeles systematisk over 
eiendelens utnyttbare levetid. avskrivningen skal begynne når eiendelen er tilgjengelig for bruk, dvs. når den 
er på det stedet og i den tilstand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. 
avskrivningen skal avsluttes på det tidligste tidspunktet for enten at eiendelen blir klassifisert som holdt for salg 
(eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med ifrs 5: «anleggsmidler 
holdt for salg og avviklet virksomhet», eller tidspunktet da eiendelen fraregnes. avskrivningsmetoden som 
benyttes, skal gjenspeile mønsteret for hvordan eiendelens framtidige økonomiske fordeler forventes å bli 
forbrukt av foretaket. Dersom mønsteret ikke kan fastsettes på en pålitelig måte, skal den lineære metoden 
benyttes. avskrivningsbeløpet for hver periode skal innregnes i resultatet, med mindre denne eller en annen 
standard tillater eller krever at dette beløpet skal inngå i en annen eiendels balanseførte verdi.
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98.  Mange ulike avskrivningsmetoder kan benyttes for å fordele en eiendels avskrivbare beløp systematisk over 
eiendelens utnyttbare levetid. Eksempler på slike metoder er den lineære metoden, den degressive metoden og 
produksjonsenhetsmetoden. Den metoden som benyttes, skal velges ut fra foretakets forventede mønster for 
forbruk av de forventede framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, og anvendes konsekvent fra 
én periode til en annen, med mindre det skjer en endring i det forventede forbruksmønsteret for disse framtidige 
økonomiske fordelene. Det vil sjelden, om i det hele tatt, foreligge overbevisende dokumentasjon som støtter en 
avskrivningsmetode for immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid som fører til et lavere beløp for 
akkumulert avskrivning enn i henhold til den lineære metoden.

99.  Avskriving innregnes vanligvis i resultatet. I enkelte tilfeller vil imidlertid de framtidige økonomiske fordelene 
knyttet til en eiendel inngå i produksjonen av andre eiendeler. I dette tilfellet utgjør avskrivningen en del av 
den andre eiendelens anskaffelseskost, og inngår i den andre eiendelens balanseførte verdi. For eksempel 
skal avskrivning av immaterielle eiendeler som benyttes i en produksjonsprosess, inkluderes i beholdningers 
balanseførte verdi (se IAS 2: «Beholdninger»).

Restverdi

100.  restverdien av en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal antas å være lik null, med mindre 

a)  det foreligger en bindende avtale med tredjemann om kjøp av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare 
levetid, 

 eller

b)  det finnes et aktivt marked for eiendelen, og

i)  restverdien kan fastsettes med henvisning til dette markedet, 

 og

ii)  det er sannsynlig at et slikt marked vil finnes ved slutten av eiendelens utnyttbare levetid.

101.  Det avskrivbare beløpet for en eiendel med bestemt utnyttbar levetid fastsettes etter fradrag for eiendelens 
restverdi. En annen restverdi enn null innebærer at et foretak forventer å avhende den immaterielle eiendelen før 
slutten av eiendelens økonomiske levetid.

102.  Et estimat på eiendelens restverdi er basert på det beløpet som kan gjenvinnes ved avhending av eiendelen ved 
hjelp av priser som gjelder på estimattidspunktet for salg av en lignende eiendel som har nådd slutten av sin 
utnyttbare levetid, og som har vært benyttet under tilsvarende forhold som dem eiendelen vil bli brukt under. 
Restverdien skal minst gjennomgås ved avslutningen av hvert regnskapsår. En endring i eiendelens restverdi 
blir regnskapsført som en endring i et regnskapsmessig estimat i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 
endringer i regnskapsestimater og feil».

103.  Restverdien av en immateriell eiendel kan øke til et beløp som er lik eller større enn eiendelens balanseførte verdi. 
Dersom dette skjer, er eiendelens avskrivningsbeløp lik null, med mindre og inntil eiendelens restverdi deretter 
reduseres til et lavere beløp enn eiendelens balanseførte verdi.

Gjennomgåelse av avskrivningsperiode og avskrivningsmetode

104.  avskrivningsperioden og avskrivningsmetoden for en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal 
gjennomgås minst ved avslutningen av hvert regnskapsår. Dersom eiendelens forventede utnyttbare levetid er 
endret i forhold til tidligere estimater, skal avskrivningsperioden endres tilsvarende. Dersom det har vært en 
endring i det forventede mønsteret for forbruk av de framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, 
skal avskrivningsmetoden endres for å gjenspeile det endrede mønsteret. slike endringer skal regnskapsføres 
som endringer i regnskapsmessige estimater i samsvar med ias 8.
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105.  I løpet av en immateriell eiendels levetid kan det bli klart at det tidligere estimatet for eiendelens utnyttbare 
levetid ikke lenger stemmer. Innregning av et tap ved verdifall kan for eksempel indikere at det er behov for å 
endre avskrivningsperioden.

106.  Over tid kan det også skje en endring i mønsteret for framtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte 
et foretak fra en immateriell eiendel. Det kan for eksempel bli klart at en degressiv avskrivningsmetode er 
mer hensiktsmessig enn en lineær metode. Et annet eksempel er dersom bruken av rettigheter som en lisens 
representerer, blir utsatt i påvente av bevegelse i andre bestanddeler i forretningsplanen. I dette tilfellet kan det 
være at økonomiske fordeler som tilflyter foretaket fra eiendelen, ikke vil bli mottatt før i senere perioder.

IMMATERIELLE EIENDELER MED UBESTEMT UTNYTTBAR LEVETID

107.  en immateriell eiendel med ubestemt utnyttbar levetid skal ikke avskrives.

108.  I samsvar med IAS 36: «Verdifall på eiendeler» kreves det at et foretak tester en immateriell eiendel med 
ubestemt utnyttbar levetid for tap ved verdifall ved å sammenligne eiendelens gjenvinnbare beløp med dens 
balanseførte verdi 

a)  hvert år,

 og

b)  når det foreligger en indikasjon på at den immaterielle eiendelen kan ha falt i verdi.

Gjennomgåelse av vurdering av utnyttbar levetid

109.  Den utnyttbare levetiden til en immateriell eiendel som ikke blir avskrevet, skal gjennomgås i hver periode for 
å avgjøre om hendelser og omstendigheter fortsatt støtter en vurdering om at eiendelen har ubestemt utnyttbar 
levetid. Dersom dette ikke er tilfellet, skal en endring i vurderingen med hensyn til utnyttbar levetid fra å være 
ubestemt til å bli bestemt, regnskapsføres som endring i et regnskapsmessig estimat i samsvar med ias 8: 
«regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil».

110.  I samsvar med IAS 36 er en revurdering av en immateriell eiendels utnyttbar levetid fra ubestemt til bestemt en 
indikator på at eiendelen kan ha falt i verdi. Som et resultat av dette tester foretaket eiendelen for tap ved verdifall 
ved å sammenligne eiendelens gjenvinnbare beløp, fastsatt i samsvar med IAS 36, med dens balanseførte verdi, 
og innregner deretter et eventuelt overskytende av den balanseførte verdien i forhold til gjenvinnbart beløp som 
tap ved verdifall.

GJENVINNING AV BALANSEFØRT VERDI — TAP VED VERDIFALL

111.  For å avgjøre om en immateriell eiendel har falt i verdi, skal et foretak anvende IAS 36: «Verdifall på eiendeler». 
Nevnte standard forklarer når og hvordan et foretak gjennomgår den balanseførte verdien av sine eiendeler, 
hvordan foretaket fastsetter en eiendels gjenvinnbare beløp og når foretaket innregner eller tilbakefører et tap ved 
verdifall.

UTRANGERING OG AVHENDING

112.  en immateriell eiendel skal fraregnes 

a)  ved avhending,

 eller

b)  når det ikke forventes flere framtidige økonomiske fordeler fra eiendelens bruk eller avhending.
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113.  Gevinster eller tap som oppstår ved fraregning av en immateriell eiendel, skal beregnes som differansen 
mellom et eventuelt netto avhendingsproveny og eiendelens balanseførte verdi. Dette skal innregnes i 
resultatet når eiendelen fraregnes (med mindre ias 17: «leieavtaler» krever noe annet ved en avtale om salg 
og tilbakeleie). Gevinster skal ikke klassifiseres som driftsinntekt.

114.  Avhending av en immateriell eiendel kan skje på ulike måter (for eksempel ved salg, ved å inngå en finansiell 
leieavtale eller ved donasjon). Når avhendingstidspunktet for en slik eiendel skal fastsettes, anvender et foretak 
kriteriene i IAS 18: «Driftsinntekter» for innregning av driftsinntekt fra salg av varer. IAS 17 kommer til 
anvendelse på avhending ved en avtale om salg og tilbakeleie.

115.  Dersom et foretak, i samsvar med innregningsprinsippet i nr. 21, i den balanseførte verdien av en eiendel 
innregner anskaffelseskost for en erstatning av en del av en immateriell eiendel, skal foretaket fraregne den 
erstattede delens balanseførte verdi. Dersom det ikke er praktisk mulig for et foretak å fastsette den erstattede 
delens balanseførte verdi, kan foretaket benytte anskaffelseskost for erstatningsdelen som en indikasjon på hva 
anskaffelseskost for den erstattede delen var på det tidspunktet den ble anskaffet eller utviklet internt.

116.  Vederlaget ved avhending av en immateriell eiendel førstegangsinnregnes til virkelig verdi. Dersom betaling for 
den immaterielle eiendelen blir utsatt, blir vederlaget førstegangsinnregnet som eiendelens kontantprisekvivalent. 
Differansen mellom det nominelle beløpet for vederlaget og kontantprisekvivalenten blir innregnet som 
renteinntekt i samsvar med IAS 18, idet det tas hensyn til tilgodehavendets effektive avkastning.

117.  Avskrivning av en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid opphører ikke når den immaterielle 
eiendelen ikke lenger er i bruk, med mindre eiendelen er avskrevet fullt ut eller er klassifisert som holdt for salg 
(eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg) i samsvar med IFRS 5. 

OPPLYSNINGER

Alminnelige bestemmelser

118.  et foretak skal opplyse om følgende for hver enkelt klasse av immaterielle eiendeler, idet det skilles mellom 
internt utviklede immaterielle eiendeler og andre immaterielle eiendeler:

a)  om utnyttbar levetid er ubestemt eller bestemt, og dersom den er bestemt, hvilken utnyttbar levetid eller 
hvilke avskrivningssatser som er benyttet, 

b)  hvilke avskrivningsmetoder som er benyttet for immaterielle eiendeler med bestemt utnyttbar levetid, 

c)  brutto balanseført verdi og eventuell akkumulert avskrivning (herunder akkumulerte tap ved verdifall) ved 
begynnelsen og slutten av perioden, 

d)  hvilken post eller hvilke poster i resultatregnskapet som omfatter eventuell avskrivning av immaterielle 
eiendeler, 

e)  en avstemming av balanseført verdi ved begynnelsen og slutten av perioden som viser 

i)  tilganger, med separate oppgaver over dem som er oppstått ved intern utvikling, de som er anskaffet 
separat, og de som er anskaffet ved virksomhetssammenslutninger,

ii)  eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt 
for salg i samsvar med ifrs 5, samt andre avhendinger, 

iii)  økninger eller reduksjoner i løpet av perioden som skyldes verdireguleringer i henhold til nr. 75, 
nr. 85 og nr. 86, samt eventuelle tap ved verdifall innregnet eller reversert direkte mot egenkapitalen 
i samsvar med ias 36: «verdifall på eiendeler»,
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iv)  eventuelle tap ved verdifall innregnet i resultatet i løpet av perioden i samsvar med ias 36, 

v)  eventuelle tap ved verdifall reversert i resultatet i løpet av perioden i samsvar med ias 36, 

vi)  eventuell avskrivning som er innregnet i løpet av perioden,

vii)  netto valutadifferanser som oppstår ved omregning av finansregnskapet til presentasjonsvalutaen, 
og ved omregning av en utenlandsk virksomhet til foretakets presentasjonsvaluta, 

 og

viii)  andre endringer i balanseført verdi i løpet av perioden.

119.  En klasse av immaterielle eiendeler er en gruppering av eiendeler av lignende art og for lignende bruk i foretakets 
virksomhet. Eksempler på slike separate klasser kan være 

a)  varenavn,

b)  avisnavn og utgivelsestitler,

c)  programvare,

d)  lisenser og franchiseavtaler,

e)  opphavsretter, patenter og andre industrielle eiendomsretter, samt tjeneste- og driftsrettigheter,

f)  oppskrifter, formler, modeller, design og prototyper, 

 og

g)  immaterielle eiendeler under utvikling.

 Klassene som det henvises til foran, kan deles opp (eller samles) i mindre (eller større) klasser dersom dette fører 
til mer relevant informasjon for brukerne av finansregnskapet.

120.  Et foretak skal gi opplysninger om immaterielle eiendeler som har vært utsatt for verdifall i samsvar med IAS 36, 
i tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 118 bokstav e) iii)–v).

121.  IAS 8 krever at et foretak gir opplysninger om arten og omfanget av en endring i et regnskapsmessig estimat som 
har vesentlig innvirkning i inneværende regnskapsperiode, eller forventes å få vesentlig innvirkning i framtidige 
regnskapsperioder. Krav til slike opplysninger kan oppstå ved endringer i 

a)  vurderingen av en immateriell eiendels utnyttbare levetid, 

b)  avskrivningsmetoden, 

 eller

c)  restverdier.
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IAS 38

122.  et foretak skal også opplyse om følgende:

a)  for en immateriell eiendel vurdert til å ha ubestemt utnyttbar levetid, eiendelens balanseførte verdi og 
grunnene som støtter vurderingen av at eiendelen har ubestemt utnyttbar levetid. når et foretak opplyser 
om disse grunnene, skal det beskrive hvilken faktor eller hvilke faktorer som spilte en betydelig rolle da 
det ble fastsatt at eiendelen har ubestemt utnyttbar levetid, 

b)  en beskrivelse av, den balanseførte verdien av samt gjenstående avskrivningsperiode for eventuelle 
enkeltstående immaterielle eiendeler som er vesentlige for foretakets finansregnskap, 

c)  for immaterielle eiendeler anskaffet ved hjelp av et offentlig tilskudd og førstegangsinnregnet til virkelig 
verdi (se nr. 44), 

i)  den virkelige verdien som ble førstegangsinnregnet for disse eiendelene, 

ii)  eiendelenes balanseførte verdi, 

og

iii)  om eiendelene måles etter innregning i henhold til anskaffelseskostmodellen eller 
verdireguleringsmodellen, 

d)  eventuell forekomst av og omfang av balanseført verdi av immaterielle eiendeler hvis eiendomsrett er 
underlagt restriksjoner, samt heftelser knyttet den balanseførte verdien av immaterielle eiendeler som er 
stilt som sikkerhet for forpliktelser,

e)  omfanget av kontraktsmessige bindinger knyttet til anskaffelse av immaterielle eiendeler.

123.  Når et foretak beskriver den (de) faktoren(e) som spilte en betydelig rolle ved fastsettelsen av at en immateriell 
eiendels utnyttbare levetid er ubestemt, skal foretaket ta i betraktning listen med faktorer i nr. 90.

Immaterielle eiendeler målt etter innregning med verdireguleringsmodellen

124.  Dersom immaterielle eiendeler regnskapsføres til verdiregulerte beløp, skal et foretak opplyse om følgende: 

a)  etter klasse av immaterielle eiendeler: 

i)  tidspunktet da verdireguleringen ble gjennomført, 

ii)  den balanseførte verdien av verdiregulerte immaterielle eiendeler, 

og

iii)  den balanseførte verdien som ville ha vært innregnet dersom den verdiregulerte klassen av 
immaterielle eiendelene hadde vært målt etter innregning ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i 
nr. 74, 

b)  beløpet for verdireguleringsreserve som gjelder immaterielle eiendeler i begynnelsen og slutten av 
regnskapsperioden, samtidig som endringene i løpet av perioden og eventuelle restriksjoner på utdelingen 
av balansen til aksjonærer indikeres, 

 og

c)  metodene og betydelige forutsetninger som er anvendt for å estimere eiendelenes virkelige verdier. 

125.  Av hensyn til opplysningskravene kan det være nødvendig å samle klasser av verdiregulerte eiendeler i 
større klasser. Klasser skal imidlertid ikke samles dersom dette ville føre at det ble slått sammen en klasse av 
immaterielle eiendeler som omfatter både beløp målt i henhold til anskaffelseskostmetoden og i henhold til 
verdireguleringsmetoden.
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Utgifter til forskning og utvikling

126.  et foretak skal opplyse om det samlede beløpet for utgifter til forskning og utvikling som innregnes som 
kostnad i løpet av perioden.

127. Utgifter til forskning og utvikling omfatter alle utgifter som er direkte henførbare til forsknings- eller 
utviklingsaktiviteter (se nr. 66 og nr. 67 for veiledning om hvilken type utgifter som skal tas med for å oppfylle 
opplysningskravet i nr. 126).

Annen informasjon

128.  Et foretak oppfordres til, men er ikke pålagt, å gi følgende informasjon: 

a)  en beskrivelse av alle immaterielle eiendeler som er avskrevet fullt ut, og som fremdeles er i bruk, 

 og

b)  en kort beskrivelse av betydelige immaterielle eiendeler som kontrolleres av foretaket, men som ikke er 
innregnet som eiendeler fordi de ikke oppfylte innregningskriteriene i denne standard, eller fordi de ble 
anskaffet eller utviklet før den versjonen av IAS 38: «Immaterielle eiendeler» som ble utgitt i 1998, trådte i 
kraft.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

129.  Dersom et foretak i samsvar med nr. 85 i ifrs 3: «virksomhetssammenslutninger» velger å anvende ifrs 
3 fra et tidligere tidspunkt enn ikrafttredelsestidspunktene fastsatt i nr. 78–84 i ifrs 3, skal foretaket også 
anvende denne standard fremadrettet fra samme tidspunkt. foretaket skal derfor ikke justere den balanseførte 
verdien av immaterielle eiendeler som ble innregnet på dette tidspunktet. foretaket skal imidlertid på 
dette tidspunktet anvende denne standard til å revurdere den utnyttbare levetiden til foretakets innregnede 
immaterielle eiendeler. Dersom foretaket som en følge av revurderingen endrer sin vurdering med hensyn 
til utnyttbar levetid for en eiendel, skal denne endringen regnskapsføres som endring i et regnskapsmessig 
estimat i samsvar med ias 8: «regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil».

130.  i alle andre tilfeller skal et foretak anvende denne standard 

a)  ved regnskapsføring av immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger der 
avtaletidspunktet er 31. mars 2004 eller senere, 

 og

b)  ved fremadrettet regnskapsføring av alle andre immaterielle eiendeler fra begynnelsen av det første 
årsregnskapet som begynner 31. mars 2004 eller senere. foretaket skal derfor ikke justere den 
balanseførte verdien av immaterielle eiendeler som ble innregnet på dette tidspunktet. foretaket skal 
imidlertid på dette tidspunktet anvende denne standard til å revurdere slike immaterielle eiendelers 
utnyttbare levetid. Dersom foretaket som følge av revurderingen endrer sin vurdering med hensyn til en 
eiendels utnyttbar levetid, skal denne endringen regnskapsføres som endring i et regnskapsmessig estimat 
i samsvar med ias 8.

Bytte av lignende eiendeler

131.  Kravet i nr. 129 og nr. 130 bokstav b) om fremadrettet anvendelse av denne standard betyr at dersom et bytte 
av eiendeler før denne standard trådte i kraft, ble målt på grunnlag av den balanseførte verdien av den avgitte 
eiendelen, skal foretaket ikke omarbeide den anskaffede eiendelens balanseførte verdi for å gjenspeile dens 
virkelige verdi på overtakelsestidspunktet.
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Tidlig anvendelse

132.  foretak som nr. 130 kommer til anvendelse på, oppfordres til å anvende kravene i denne standard før 
ikrafttredelsestidspunktene nevnt i nr. 130. Dersom et foretak imidlertid anvender denne standard før de 
samme ikrafttredelsestidspunktene, skal foretaket også samtidig anvende ifrs 3 samt ias 36: «verdifall på 
eiendeler» (revidert 2004) fra de samme tidspunktene.

OPPHEVING AV IAS 38 (UTGITT 1998)

133.  Denne standard erstatter IAS 38: «Immaterielle eiendeler» (utgitt 1998).
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003(2) ble det 
vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 
forelå 1. september 2002.

2)  17. desember 2003 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standard Board) den revidere 
internasjonale regnskapsstandard (IAS) 32: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger og presentasjon» som en 
del av IASBs initiativ for å forbedre 15 standarder tidsnok 
til at de skal kunne anvendes av selskaper som vedtar IAS 
første gang i 2005. Under revisjonen av IAS 32 har IASB 
ikke revurdert standardens grunnleggende metoder. IAS 
32 fastsetter grunnleggende prinsipper for klassifisering 
av instrumenter som forpliktelser eller egenkapital. Når 
det skal fastsettes hvorvidt instrumentene bør klassifiseres 
som forpliktelser eller egenkapital, må foretaket vurdere 
alle vilkår og betingelser i den aktuelle kontrakten.

3)  Etter tosidige drøftinger med representanter for 
samvirkeforetak og etter anmodning fra Kommisjonen har 
IASB oppfordret Den internasjonale tolkningskomité for 
finansiell rapportering (IFRIC) til å utarbeide en tolkning 
for å lette anvendelsen av den reviderte IAS 32. En endelig 
tolkning, IFRIC 2: «Medlemsandeler i samvirkeforetak 
og tilsvarende instrumenter» ble kunngjort i sin endelige 
form 25. november 2004. Ikrafttredelsestidspunktet for 
denne tolkningen er det samme som for IAS 32. IFRIC 2 
vil bli vurdert for godkjenning av Europakommisjonen så 
snart som mulig i 2005.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 261 av 13.10.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 

(EF) nr. 2236/2004 (EUT L 392 av 31.12.2004, s. 1).

4)  27. mai 2004 ble IFRIC-tolkning 1: «Endringer i 
eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser 
og tilsvarende forpliktelser» utgitt av IASB. Tolkningen 
omhandler hvordan endringer i eksisterende stengnings- 
og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser 
som hører inn under virkeområdet til IAS 16: «Eiendom, 
anlegg og utstyr», innregnes som avsetning i henhold 
til IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og 
betingede eiendeler».

5)  Samråd med teknisk sakkyndige på området 
bekrefter at den reviderte IAS 32: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger og presentasjon» og IFRIC-
tolkning 1: «Endringer i eksisterende stengnings- og 
rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser» 
oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002, særlig 
kravet om at de skal være i den europeiske offentlighetens 
interesse.

6)  Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor endres.

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1725/2003 gjøres følgende 
endringer:

1.  Teksten til internasjonal regnskapsstandard (IAS) 32: 
«Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon» 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning, innsettes.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2237/2004

av 29. desember 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 

med hensyn til IAS 32 og IFRIC 1(*)

2008/EØS/22/70

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 393 av 31.12.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 38.
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2.  Teksten til IFRIC-tolkning nr. 1: «Endringer i eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser 
og tilsvarende forpliktelser» som fastsatt i vedlegget til denne forordning, innsettes.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse senest 1. januar 2005.

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

Utferdiget i Brussel, 29. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

InternasjonalE standardER for finansiell rapportering

IAS 32 Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon

IFRIC 1 Endringer i eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
informasjon kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.uk.
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IAS 32

INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 32

Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon

OVERSIKT

Nr.

Formål 1-3

Virkeområde 4-10

Definisjoner 11-14

Presentasjon 15-50

Forpliktelser og egenkapital 15.27

Ingen kontraktsmessig plikt til å levere kontanter eller en annen finansiell eiendel (nr. 16 
bokstav a))

17-20

Oppgjør i foretakets egne egenkapitalinstrumenter (nr. 16 bokstav b)) 21-24

Vilkår for betinget oppgjør 25

Oppgjørsalternativer 26-27

Sammensatte finansielle instrumenter 28-32

Egne aksjer 33-34

Rente, utbytte, tap og gevinster 35-41

Motregning av en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse 42-50

Opplysninger 51-95

Format på, plassering og klasser av finansielle instrumenter 53-55

Risikohåndteringsprinsipper og sikringsaktiviteter 56-59

Vilkår, betingelser og regnskapsprinsipper 60-66

Renterisiko 67-75

Kredittrisiko 76-85

Virkelig verdi 86-93

Andre opplysninger 94-94

Fraregning 94

Sikkerhetsstillelse 94

Sammensatte finansielle instrumenter med flere innebygde derivater 94

Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet 94

Omklassifisering 94

Resultatregnskap og egenkapital 94

Verdifall 94

Mislighold og manglende oppfyllelse 94

Ikrafttredelse 96-97

Tilbaketrekning av andre uttalelser 98-100
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IAS 32

Denne reviderte standard erstatter IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon» (revidert 2000), 
og får anvendelse på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til 
tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å bedre forståelsen hos brukere av finansregnskap av betydningen av finansielle 
instrumenter for et foretaks finansielle stilling, inntjening og kontantstrømmer.

2.  Denne standard inneholder krav til presentasjonen av finansielle instrumenter, og identifiserer hvilken informasjon 
som skal gis om dette. Presentasjonskravene kommer til anvendelse på klassifisering av finansielle instrumenter, 
fra utstederens perspektiv, i finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser og egenkapitalinstrumenter, klassifisering 
av tilhørende renter, utbytte, tap og gevinster, samt hvilke omstendigheter som finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser skal kunne motregnes under. Denne standard krever at det gis opplysninger om faktorer som påvirker 
størrelsen på, forløpet for og sikkerheten knyttet til et foretaks framtidige kontantstrømmer knyttet til finansielle 
instrumenter, samt hvilke regnskapsprinsipper som anvendes på disse instrumentene. Denne standard krever også at 
det gis opplysninger om arten og omfanget av et foretaks bruk av finansielle instrumenter, hvilke forretningsmessige 
formål de tjener, hvilken risiko som er knyttet til dem, samt ledelsens prinsipper for å kontrollere denne risikoen.

3.  Prinsippene i denne standard utfyller prinsippene for innregning og måling av finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling».

VIRKEOMRÅDE

4.  Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer av finansielle instrumenter, men med følgende 
unntak: 

a)  andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres i henhold 
til ias 27: «konsernregnskap og separat finansregnskap», ias 28: «investeringer i tilknyttede foretak» 
og ias 31: «andeler i felleskontrollert virksomhet». foretak skal imidlertid anvende denne standard 
på en andel i et datterforetak eller et tilknyttet foretak eller en andel i felleskontrollert virksomhet som i 
samsvar med ias 27, ias 28 eller ias 31 regnskapsføres i henhold til ias 39: «finansielle instrumenter 
— innregning og måling». i disse tilfellene skal foretak anvende opplysningskravene i ias 27, ias 28 og 
ias 31 i tillegg til kravene i denne standard. foretak skal også anvende denne standard på alle derivater 
på andeler i datterforetak og tilknyttede foretak eller andeler i felleskontrollert virksomhet.

b)  arbeidsgiveres rettigheter og plikter i henhold til ordninger for ytelser til ansatte, der ias 19: «Ytelser til 
ansatte» kommer til anvendelse.

c)  rettigheter og plikter i henhold til forsikringskontrakter. foretak skal imidlertid anvende denne standard 
på et finansielt instrument som har form av en forsikringskontrakt (eller gjenforsikringskontrakt) som 
beskrevet i nr. 6, men som i hovedsak vedrører overføring av finansiell risiko som beskrevet i nr. 52. i 
tillegg skal foretak anvende denne standard på derivater som er innebygd i forsikringskontrakter (se ias 39 
nr. 10–13).
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IAS 32

d)  kontrakter om betinget vederlag ved en virksomhetssammenslutning (se nr. 65–67 i ias 22: 
«virksomhetssammenslutninger»). Dette unntaket får bare anvendelse på det overtakende foretaket.

e)  kontrakter som krever betaling basert på klimatiske, geologiske eller andre fysiske variabler (se aG1 i 
ias 39). Denne standard kommer imidlertid til anvendelse på andre typer av derivater som er innebygd 
i slike kontrakter (dersom en rentebytteavtale for eksempel er betinget av en klimatisk variabel som for 
eksempel antall døgn over en viss temperatur, er rentebytteavtaleelementet et innebygd derivat som ligger 
innenfor denne standards virkeområde — se ias 39 nr. 10–13).

5.  Denne standard kommer til anvendelse på både innregnede og uinnregnede finansielle instrumenter. Innregnede 
finansielle instrumenter omfatter egenkapitalinstrumenter utstedt av foretaket og finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser som faller inn under virkeområdet til IAS 39. Uinnregnede finansielle instrumenter omfatter 
enkelte finansielle instrumenter som, selv om de faller utenfor virkeområdet til IAS 39, likevel faller inn under 
virkeområdet til denne standard (for eksempel enkelte lånetilsagn).

6.  I denne standard er en forsikringskontrakt en kontrakt som eksponerer forsikringsgiver for en identifisert risiko for 
tap på grunn av hendelser eller omstendigheter som forekommer eller blir oppdaget innenfor en nærmere angitt 
periode, herunder død (eller når det gjelder livrente, den forsikredes overlevelse), sykdom, uførhet, eiendomsskade, 
skade på andre og driftsavbrudd. Bestemmelsene i denne standard kommer til anvendelse når et finansielt instrument 
tar form av en forsikringskontrakt, men i hovedsak gjelder overføring av finansiell risiko (se nr. 52), for eksempel 
enkelte typer finansiell gjenforsikring og garanterte investeringskontrakter utstedt av forsikringsforetak og andre 
foretak. Foretak som har plikter i henhold til forsikringskontrakter, oppfordres til å vurdere hensiktsmessigheten 
av å anvende bestemmelsene i denne standard når slike plikter skal presenteres og opplyses om.

7.  Andre standarder som omhandler særlige typer finansielle instrumenter, inneholder tilleggskrav om presentasjon 
og opplysninger. For eksempel inneholder IAS 17: «Leieavtaler» og IAS 26: «Regnskapsføring og rapportering 
av pensjonsinnretninger» særlige opplysningskrav vedrørende henholdsvis finansielle leieavtaler og investeringer 
i pensjonsinnretninger. Dessuten kommer enkelte krav i andre standarder, i særdeleshet IAS 30: «Opplysninger i 
finansregnskapet til banker og tilsvarende finansinstitusjoner», til anvendelse på finansielle instrumenter.

8.  Denne standard kommer til anvendelse på kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand som 
kan gjøres opp netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter, 
som om kontraktene var finansielle instrumenter, unntatt kontrakter som er inngått og fortsatt innehas med det 
formål å motta eller levere en ikke-finansiell gjenstand i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- 
eller brukskrav.

9.  Det er ulike måter en kontrakt om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand kan gjøres opp netto i kontanter 
eller i et annet finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter. Eksempler på dette er

a)  når vilkårene i kontrakten tillater begge parter å gjøre opp kontrakten netto i kontanter eller i et annet finansielt 
instrument eller ved å bytte finansielle instrumenter,

b)  når adgangen til å gjøre opp netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument, eller ved å bytte finansielle 
instrumenter, ikke er eksplisitt i vilkårene i kontrakten, men foretaket har en praksis for å gjøre opp tilsvarende 
kontrakter netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument eller ved å bytte finansielle instrumenter (enten 
med motparten, ved å inngå utligningskontrakter eller ved å selge kontrakten før den utøves eller forfaller),

c)  når foretaket for tilsvarende kontrakter har en praksis for å motta kontraktens underliggende og selge dette 
innen en kort periode etter levering med det formål å generere et overskudd fra kortsiktige svingninger i pris 
eller salgsmarginer,

 og

d)  når den ikke-finansielle gjenstanden som kontrakten omfatter, lett kan omgjøres i kontanter.
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En kontrakt der bokstav b) eller c) kommer til anvendelse, er ikke inngått med det formål å motta eller levere 
den ikke-finansielle gjenstanden i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov, og 
faller dermed innenfor virkeområdet til denne standard. Andre kontrakter der nr. 8 kommer til anvendelse, blir 
vurdert for å avgjøre om de ble inngått og fortsatt innehas med det formål å motta eller levere ikke-finansielle 
gjenstander i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov, for å ta stilling til om de 
derfor omfattes av denne standard.

10.  En utstedt opsjon om å kjøpe eller selge en ikke-finansiell gjenstand som kan gjøres opp i kontanter eller et annet 
finansielt instrument eller ved bytte av finansielle instrumenter, i samsvar med nr. 9 bokstav a) eller d), faller inn 
under virkeområdet til denne standard. En slik kontrakt kan ikke inngås med det formål å motta eller levere ikke-
finansielle gjenstander i samsvar med foretakets forventede innkjøps-, salgs- eller bruksbehov.

DEFINISJONER (se også AG3–AG24)

11.  følgende begreper anvendes i denne standard:

et «finansielt instrument» er enhver kontrakt som fører til både en finansiell eiendel for ett foretak og en 
finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument for et annet foretak.

en «finansiell eiendel» er enhver eiendel i form av 

a)  kontanter, 

b)  et egenkapitalinstrument i et annet foretak, 

c)  en kontraktsmessig rett til å 

i)  motta kontanter eller en annen finansiell eiendel fra et annet foretak, 

 eller

ii)  bytte finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser med et annet foretak på vilkår som kan være 
gunstige for foretaket,

 eller

d)  en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter og som er 

i)  et ikke-derivat som foretaket er eller kan bli forpliktet til å motta et variabelt antall av foretakets egne 
egenkapitalinstrumenter for, 

 eller

ii)  et derivat som vil bli eller kan bli gjort opp på en annen måte enn ved bytte av et fast kontantbeløp eller 
en annen finansiell eiendel mot et fast antall av foretakets egne egenkapitalinstrumenter. av denne 
grunn omfatter ikke foretakets egne egenkapitalinstrumenter instrumenter som selv er kontrakter for 
framtidig mottak eller levering av foretakets egne egenkapitalinstrumenter.
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en «finansiell forpliktelse» er enhver forpliktelse som er 

a)  en kontraktsmessig plikt til å 

i)  levere kontanter eller en annen finansiell eiendel til et annet foretak, 

 eller

ii)  bytte finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser med et annet foretak på vilkår som kan være 
ugunstige for foretaket,

 eller

b)  en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter og som er 

i)  et ikke-derivativt finansielt instrument som foretaket er eller kan bli forpliktet til å levere et variabelt 
antall av foretakets egne egenkapitalinstrumenter for, 

 eller

ii)  et derivat som vil bli eller kan bli gjort opp på en annen måte enn ved et bytte av et fast kontantbeløp 
eller en annen finansiell eiendel mot et fast antall av foretakets egne egenkapitalinstrumenter. av denne 
grunn omfatter ikke foretakets egne egenkapitalinstrumenter instrumenter som selv er kontrakter for 
framtidig mottak eller levering av foretakets egne egenkapitalinstrumenter.

et «egenkapitalinstrument» er enhver kontrakt som uttrykker en residualinteresse i et foretaks eiendeler 
etter fradrag av alle foretakets forpliktelser.

«virkelig verdi» er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon 
på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter.

12.  Følgende begreper er definert i IAS 39 nr. 9, og benyttes i denne standard i den betydning som er fastsatt i 
IAS 39.

amortisert kost for en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse– 

finansielle eiendeler tilgjengelige for salg – 

fraregning– 

derivat– 

effektiv rente-metode– 

finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet– 

bindende tilsagn– 

forventet transaksjon– 

sikringseffektivitet– 

sikringsobjekt– 

sikringsinstrument– 

investeringer som holdes til forfall– 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/698 24.4.2008

IAS 32

utlån og fordringer– 

alminnelige kjøp og salg– 

transaksjonsutgifter– 

13.  I denne standard viser «kontrakt» og «kontraktsmessig» til en avtale mellom to eller flere parter som har klare 
økonomiske konsekvenser som partene har liten, om i det hele tatt noen, mulighet til å unngå, vanligvis fordi 
avtalen kan fullbyrdes ved dom. Kontrakter, og dermed finansielle instrumenter, kan ha en rekke ulike former og 
trenger ikke foreligge skriftlig.

14.  I denne standard omfatter «foretak» enkeltpersoner, ansvarlige selskaper, organer med begrenset ansvar, 
forvaltningsselskaper og offentlige organer.

PRESENTASJON

Forpliktelser og egenkapital (se også AG25–AG29)

15.  Utstederen av et finansielt instrument skal ved førstegangsinnregning klassifisere instrumentet eller 
instrumentets bestanddeler, som finansiell forpliktelse, finansiell eiendel eller egenkapitalinstrument i samsvar 
med det faktiske innholdet i den kontraktsmessige ordningen og definisjonene av finansiell forpliktelse, 
finansiell eiendel og egenkapitalinstrument.

16.  Når en utsteder anvender definisjonene i nr. 11 til å avgjøre om et finansielt instrument er et egenkapitalinstrument 
og ikke en finansiell forpliktelse, er instrumentet bare et egenkapitalinstrument dersom begge betingelsene i 
bokstav a) og b) nedenfor er oppfylt.

a)  Instrumentet inneholder ingen kontraktsmessig plikt til å 

i)  levere kontanter eller en annen finansiell eiendel til et annet foretak, 

 eller

ii)  bytte finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser med et annet foretak på vilkår som kan være 
ugunstige for utstederen.

b)  Dersom instrumentet vil eller kan bli gjort opp i utstederens egne egenkapitalinstrumenter, må det være

i)  et ikke-derivat som ikke inneholder noen kontraktsmessig forpliktelse for utstederen til å levere et 
variabelt antall av utsteders egne egenkapitalinstrumenter, 

 eller

ii)  et derivat som bare vil bli gjort opp av utstederen ved et bytte av et fast kontantbeløp eller en annen 
finansiell eiendel mot et fast antall av utsteders egne egenkapitalinstrumenter. Av denne grunn omfatter 
ikke utstederens egne egenkapitalinstrumenter instrumenter som selv er kontrakter for framtidig mottak 
eller levering av utsteders egne egenkapitalinstrumenter.

En kontraktsmessig plikt, herunder en plikt som oppstår av et finansielt derivat, som vil eller kan føre til framtidig 
mottak eller levering av utstederens egne egenkapitalinstrumenter, men ikke oppfyller betingelsene i a) og b) foran, 
er ikke et egenkapitalinstrument.
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I ngen  kon t r ak t smess ig  p l i k t  t i l  å  l eve r e  kon t an t e r  e l l e r  en  annen  f i nans i e l l  e i ende l  ( n r.  16 
boks t av  a ) )

17.  Et kritisk trekk ved forskjellen mellom en finansiell forpliktelse og et egenkapitalinstrument er tilstedeværelsen 
av en kontraktsmessig plikt hos det finansielle instrumentets ene part (utstederen) til enten å levere kontanter eller 
en annen finansiell eiendel til den annen part (innehaveren), eller å bytte finansielle eiendeler eller finansielle 
forpliktelser med innehaveren på vilkår som kan være ugunstige for utstederen. Selv om innehaveren av et 
egenkapitalinstrument kan ha rett til å motta en proratarisk andel av et eventuelt utbytte eller andre utdelinger av 
egenkapital, har ikke utstederen noen kontraktsmessig plikt til å foreta slike utdelinger, ettersom denne ikke kan 
avkreves å utlevere kontanter eller en annen finansiell eiendel til en annen part.

18.  Det reelle innholdet i et finansielt instrument, og ikke dets juridiske form, styrer klassifiseringen av instrumentet i 
foretakets balanse. Reelt innhold og juridisk form er ofte, men ikke alltid, overensstemmende. Enkelte finansielle 
instrumenter har en juridisk form som tilsvarer egenkapital, men er i realiteten forpliktelser, mens andre kan 
kombinere trekk knyttet til egenkapitalinstrumenter og trekk knyttet til finansielle forpliktelser. Eksempler:

a)  En preferanseaksje som fastsetter obligatorisk innløsning av utsteder til et beløp som er fast eller som kan 
fastsettes, på et framtidig tidspunkt som er fast eller som kan fastsettes, eller som gir innehaver rett til å kreve at 
utsteder løser inn instrumentet på eller etter et bestemt tidspunkt til et beløp som er fast eller som kan fastsettes, 
er en finansiell forpliktelse.

b)  Et finansielt instrument som gir innehaver rett til å kreve at utsteder innløser instrumentet mot kontanter 
eller en annen finansiell eiendel (et «instrument med innløsningsrett»), er en finansiell forpliktelse. Dette 
er tilfellet selv om beløpet i kontanter eller andre finansielle eiendeler blir fastsatt på grunnlag av en 
indeks eller et annet element som kan øke eller minske, eller når den juridiske formen på instrumentet 
med innløsningsrett gir innehaver rett til en residualinteresse i en utsteders eiendeler. Det faktum at det 
finnes en mulighet som gir innehaver rett til å kreve at utsteder innløser instrumentet mot kontanter eller en 
annen finansiell eiendel, betyr at instrumentet med innløsningsrett oppfyller definisjonen av en finansiell 
forpliktelse. Verdipapirfond med variabel kapital, aksjefond, ansvarlige selskaper og visse samvirkeforetak 
kan for eksempel gi andelseiere eller medlemmer rett til å innløse sine interesser hos utsteder når som helst 
mot et kontantbeløp lik deres forholdsmessige andel av verdien av utsteders eiendeler. Klassifisering som en 
finansiell forpliktelse er imidlertid ikke til hinder for bruk av benevnelser som «netto eiendelsverdi henførbar 
til andelseiere» og «endring i netto eiendelsverdi henførbar til andelseiere» i finansregnskapet til et foretak 
som ikke har noen egenkapital (for eksempel enkelte verdipapirfond og aksjefond, se eksempel 7), eller bruk 
av tilleggsopplysninger for å vise at de samlede medlemsinteressene omfatter poster, for eksempel reserver, 
som oppfyller definisjonen av egenkapital, og instrumenter med innløsningsrett, som ikke oppfyller denne 
definisjonen (se eksempel 8).

19.  Dersom et foretak ikke har noen ubetinget rett til å unngå levering av kontanter eller en annen finansiell eiendel 
for å gjøre opp en kontraktsmessig plikt, oppfyller plikten definisjonen av en finansiell forpliktelse. Eksempler:

a) En restriksjon på et foretaks evne til å oppfylle en kontraktsmessig plikt, for eksempel manglende tilgang til 
utenlandsk valuta eller nødvendigheten av å få godkjenning for betaling fra en reguleringsmyndighet, påvirker 
ikke foretakets kontraktsmessige plikt eller innehavers kontraktsmessige rett i henhold til instrumentet.

b)  En kontraktsmessig plikt som er betinget av at en motpart utøver sin rett til innløsning, er en finansiell 
forpliktelse fordi foretaket ikke har noen ubetinget rett til å unngå å levere kontanter eller en annen finansiell 
eiendel.

20.  Et finansielt instrument som ikke eksplisitt etablerer en kontraktsmessig plikt til å levere kontanter eller en annen 
finansiell eiendel, kan etablere en slik plikt indirekte gjennom instrumentets vilkår og betingelser. Eksempler:

a)  Et finansielt instrument kan inneholde en ikke-finansiell plikt som bare må gjøres opp dersom foretaket 
unnlater å foreta utdelinger eller å innløse instrumentet. Dersom et foretak bare kan unngå en overføring 
av kontanter eller en annen finansiell eiendel ved å gjøre opp den ikke-finansielle plikten, er det finansielle 
instrumentet en finansiell forpliktelse.
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b)  Et finansielt instrument er en finansiell forpliktelse dersom det fastsetter at foretaket ved oppgjøret skal levere 
enten 

i)  kontanter eller en annen finansiell eiendel, 

 eller

ii)  foretakets egne aksjer hvis verdi i vesentlig grad anses for å overstige verdien av kontantene eller en annen 
finansiell eiendel.

Selv om foretaket ikke har noen eksplisitt kontraktsmessig plikt til å levere kontanter eller en annen finansiell 
eiendel, er verdien av oppgjøret i aksjer slik at foretaket vil gjøre opp i kontanter. I realiteten er innehaver 
uansett garantert mottak av et beløp som minst er lik alternativet for oppgjør i kontanter (se nr. 21).

Oppg jø r  i  f o r e t ake t s  egne  egenkap i t a l i n s t rumen te r  ( n r.  16  boks t av  b ) )

21.  En kontrakt er ikke et egenkapitalinstrument bare fordi den kan føre til mottak eller levering av foretakets egne 
egenkapitalinstrumenter. Et foretak kan ha en kontraktsmessig rett eller plikt til å motta eller levere sine egne 
aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter i et antall som varierer, slik at den virkelige verdien av foretakets egne 
egenkapitalinstrumenter som skal mottas eller leveres, er lik beløpet for den kontraktsmessige retten eller plikten. 
En slik kontraktsmessig rett eller plikt kan være for et fast beløp eller et beløp som svinger helt eller delvis i takt 
med endringer i en annen variabel enn markedskursen på foretakets egne egenkapitalinstrumenter (for eksempel 
en rentesats, en råvarepris eller prisen på et finansielt instrument). To eksempler på dette er a) en kontrakt om å 
levere så mange av foretakets egne egenkapitalinstrumenter som i verdi tilsvarer VE 100(1), og b) en kontrakt 
om å levere så mange av foretakets egne egenkapitalinstrumenter som i verdi tilsvarer 100 unser gull. En slik 
kontrakt er en finansiell forpliktelse for foretaket selv om foretaket må eller kan gjøre den opp ved å levere sine 
egne egenkapitalinstrumenter. Den er ikke et egenkapitalinstrument, fordi foretaket bruker et variabelt antall av 
sine egne egenkapitalinstrumenter som et middel til å gjøre opp kontrakten. Derfor uttrykker kontrakten ikke noen 
residualinteresse i et foretaks eiendeler etter at alle foretakets forpliktelser er fratrukket.

22.  En kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at foretaket (mottar eller) leverer et fast antall av egne 
egenkapitalinstrumenter i bytte mot et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel, er et egenkapitalinstrument. 
En utstedt aksjeopsjon som for eksempel gir motparten en rett til å kjøpe et fast antall av foretakets aksjer til en fast 
pris eller til en fast pålydende hovedstol for en obligasjon, er et egenkapitalinstrument. Endringer i den virkelige 
verdien av en kontrakt som oppstår av variasjoner i markedsrenten, men som ikke påvirker beløpet av kontanter 
eller andre finansielle eiendeler som skal betales eller mottas, eller antallet egenkapitalinstrumenter som skal 
mottas eller leveres, ved oppgjør av kontrakten, utelukker ikke at kontrakten kan være et egenkapitalinstrument. 
Alle vederlag som mottas (for eksempel mottatt premie for en utstedt opsjon eller tegningsrett for foretakets 
egne aksjer) legges direkte til egenkapitalen. Alle betalte vederlag (for eksempel betalt premie for en innkjøpt 
opsjon) trekkes direkte fra egenkapitalen. Endringer i et egenkapitalinstruments virkelige verdi innregnes ikke i 
finansregnskapet.

23.  En kontrakt som innebærer en plikt for et foretak til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter for kontanter eller 
en annen finansiell eiendel, fører til en finansiell forpliktelse for nåverdien av innløsningsbeløpet (for eksempel 
for nåverdien av framtidig gjenkjøpspris, opsjonens utøvelseskurs eller et annet innløsningsbeløp). Dette er 
tilfellet selv om selve kontrakten er et egenkapitalinstrument. Et eksempel er et foretaks plikt i henhold til en 
ikke-børsomsatt terminkontrakt til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter for kontanter. Når den finansielle 
forpliktelsen førstegangsinnregnes i henhold til IAS 39, blir dens virkelige verdi (nåverdien av innløsningsbeløpet) 
omklassifisert fra egenkapital. Følgelig måles den finansielle forpliktelsen i samsvar med IAS 39. Dersom 
kontrakten utløper uten levering, blir den finansielle forpliktelsens balanseførte verdi omklassifisert til egenkapital. 
Et foretaks kontraktsmessige plikt til å kjøpe sine egne egenkapitalinstrumenter fører til en finansiell plikt for 
nåverdien av innløsningsbeløpet, selv om plikten til å kjøpe er betinget av at motparten utøver en rett til innløsning 
(for eksempel en utstedt salgsopsjon som gir motparten rett til å selge et foretaks egne egenkapitalinstrumenter 
tilbake til foretaket til en fast pris).

(1) I denne standard angis beløp i «valutaenheter» (VE).
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24.  En kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at det leverer eller mottar et fast antall av egne 
egenkapitalinstrumenter i bytte mot et variabelt beløp av kontanter eller andre finansielle eiendeler, er en finansiell 
eiendel eller en finansiell forpliktelse. Et eksempel er en kontrakt om at foretaket skal levere 100 av sine egne 
egenkapitalinstrumenter mot et kontantbeløp beregnet til å være lik verdien av 100 unser gull.

Vi lkå r  f o r  be t i nge t  oppg jø r

25.  Et finansielt instrument kan tvinge foretaket til å levere kontanter eller en annen finansiell eiendel eller til å på 
foreta oppgjør på annen måte slik at det vil utgjøre en finansiell forpliktelse, i tilfelle det inntreffer eller ikke 
inntreffer noen usikre framtidige hendelser (eller avhengig av utfallet av usikre omstendigheter) som ligger utenfor 
kontrollen til både utsteder og innehaver av instrumentet, som for eksempel en endring i en aksjemarkedsindeks, 
konsumprisindeks, rentesats eller skattekrav, eller utsteders framtidige inntekter, nettoinntekt eller forholdstallet 
mellom gjeld og egenkapital. Utsteder av et slikt instrument har ikke en ubetinget rett til å unngå levering av 
kontanter eller en annen finansiell eiendel (eller på annen måte gjøre den opp slik at det vil utgjøre en finansiell 
forpliktelse). Derfor er den en finansiell forpliktelse for utsteder, med mindre 

a)  den delen av bestemmelsen om betinget oppgjør som ville kunne framtvinge oppgjør i kontanter eller en annen 
finansiell eiendel (eller på en annen måte slik at det ville utgjøre en finansiell forpliktelse), ikke er reell, 

 eller

b)  utsteder kan bli tvunget til å gjøre opp plikten i kontanter eller i en annen finansiell eiendel (eller å gjøre den 
opp på en annen måte slik at det ville utgjøre en finansiell forpliktelse) bare ved en eventuell oppløsning.

Oppg jø r s a l t e rna t i ve r

26.  når et finansielt derivat gir én part rett til å velge hvordan oppgjør skal skje (for eksempel når utsteder eller 
innehaver kan velge nettooppgjør i kontanter eller ved å bytte aksjer mot kontanter), foreligger det en finansiell 
eiendel eller en finansiell forpliktelse med mindre alle oppgjørsalternativene ville føre til at det finansielle 
derivatet ble et egenkapitalinstrument.

27.  Et eksempel på et finansielt derivat med et oppgjørsalternativ som er en finansiell forpliktelse, er en aksjeopsjon der 
utsteder kan bestemme om den skal gjøres opp i kontanter eller ved bytte av utsteders egne aksjer mot kontanter. 
Tilsvarende faller enkelte kontrakter om kjøp eller salg av en ikke-finansiell gjenstand i bytte mot foretakets egne 
egenkapitalinstrumenter inn under denne standards virkeområde, fordi de kan gjøres opp enten ved levering av 
den ikke-finansielle gjenstanden eller netto i kontanter eller i et annet finansielt instrument (se nr. 8–10). Slike 
kontrakter er finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser og ikke egenkapitalinstrumenter.

Sammensatte finansielle instrumenter (se også AG30–AG35 og eksempel 9–12)

28.  Utsteder av ikke-derivative finansielle instrumenter skal evaluere vilkårene for det finansielle instrumentet for 
å fastslå om det inneholder både en forpliktelsesdel og en egenkapitaldel. slike bestanddeler skal klassifiseres 
separat som finansielle forpliktelser, finansielle eiendeler eller egenkapitalinstrumenter i samsvar med nr. 15.

29.  Et foretak innregner separat de delene av et finansielt instrument som a) skaper en finansiell forpliktelse for 
foretaket, og b) gir innehaver av instrumentet valget om denne vil konvertere det til et egenkapitalinstrument i 
foretaket. En obligasjon eller et tilsvarende instrument som innehaver kan konvertere til et fast antall ordinære 
aksjer i foretaket, er for eksempel et sammensatt finansielt instrument. Sett fra foretakets side omfatter et slikt 
instrument to deler: en finansiell forpliktelse (en kontraktsmessig ordning for levering av kontanter eller en annen 
finansiell eiendel) og et egenkapitalinstrument (en kjøpsopsjon som gir innehaver rett til, i en nærmere angitt 
periode, å konvertere den til et fast antall ordinære aksjer i foretaket). Den økonomiske virkningen av å utstede 
et slikt instrument er i alt vesentlig det samme som samtidig å utstede et gjeldsinstrument med en bestemmelse 
om tidlig oppgjør og tegningsretter til å kjøpe ordinære aksjer, eller å utstede et gjeldsinstrument med separate 
aksjetegningsretter. I samsvar med dette presenterer foretaket alltid forpliktelsen og egenkapitaldelene separat i 
balansen.
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30.  Klassifisering av forpliktelsesdelene og egenkapitaldelene av et konvertibelt instrument blir ikke revidert som følge 
av en endring i sannsynligheten for at en konverteringsrett vil bli utøvd, selv når utøvelsen av retten kan synes 
å ha blitt økonomisk fordelaktig for enkelte innehavere. Det kan være at innehavere ikke alltid opptrer slik det 
forventes av dem, fordi de skattemessige konsekvensene av en slik konvertering for eksempel kan være ulik for 
ulike innehavere. Videre vil sannsynligheten for konvertering endre seg over tid. Foretakets kontraktsmessige plikt 
til å foreta framtidige betalinger vil fortsatt være utestående inntil den opphører ved konvertering, instrumentets 
forfall eller ved en annen transaksjon.

31.  IAS 39 omhandler måling av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Egenkapitalinstrumenter er 
instrumenter som uttrykker en residualinteresse i et foretaks eiendeler etter fradrag av alle foretakets forpliktelser. 
Når den opprinnelige balanseførte verdien av et sammensatt finansielt instrument blir fordelt på instrumentets 
egenkapital- og forpliktelsesdeler, blir egenkapitaldelen tilordnet restbeløpet etter fradrag av det beløpet som 
er fastsatt separat for forpliktelsesdelen i instrumentets virkelige verdi under ett. Verdien av eventuelle andre 
derivatdeler (for eksempel en kjøpsopsjon) innebygd i det sammensatte finansielle instrumentet i tillegg til 
egenkapitaldelen (for eksempel en egenkapitalkonverteringsrett), inkluderes i forpliktelsesdelen. Summen av 
de balanseførte verdiene tilordnet til forpliktelses- og egenkapitaldelene ved førstegangsinnregning er alltid lik 
den virkelige verdien som ville blitt tildelt instrumentet som helhet. Ingen gevinster eller tap oppstår ved at 
bestanddelene i instrumentet førstegangsinnregnes separat.

32.  I henhold til tilnærmingsmåten beskrevet i nr. 31 beregner utsteder av en obligasjon som er konvertibel til ordinære 
aksjer, først forpliktelsesdelens balanseførte verdi ved å måle den virkelige verdien av en tilsvarende forpliktelse 
(herunder eventuelle innebygde derivatdeler som ikke er egenkapital) som ikke har noen tilknyttet egenkapitaldel. 
Den balanseførte verdien av egenkapitalinstrumentet som retten til å konvertere instrumentet til ordinære aksjer 
representerer, beregnes deretter ved at den virkelige verdien av den finansielle forpliktelsen trekkes fra den 
virkelige verdien av det sammensatte finansielle instrumentet som helhet.

Egne aksjer (se også AG36)

33.  Dersom et foretak kjøper tilbake sine egne egenkapitalinstrumenter, skal disse instrumentene («egne aksjer») 
trekkes fra i egenkapitalen. Det skal ikke innregnes noen gevinst eller noe tap i resultatet ved kjøp, salg, 
utstedelse eller annullering av et foretaks egne egenkapitalinstrumenter. slike egne aksjer kan kjøpes og 
innehas av foretaket eller av andre medlemmer i konsernet. vederlag som er betalt eller mottatt, skal innregnes 
direkte i egenkapitalen.

34.  Det skal opplyses separat om mengden av egne aksjer som innehas, enten i balansen eller i notene, i samsvar med 
IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap». Et foretak skal gi opplysninger i samsvar med IAS 24: «Opplysninger 
om nærstående parter» dersom foretaket kjøper tilbake sine egne egenkapitalinstrumenter fra nærstående parter.

Rente, utbytte, tap og gevinster (se også AG37)

35.  rente, utbytte, tap og gevinster tilknyttet et finansielt instrument eller en bestanddel som er en finansiell 
forpliktelse, skal innregnes som inntekt eller kostnad i resultatet. Utdelinger til innehavere av et 
egenkapitalinstrument skal debiteres av foretaket direkte i egenkapitalen, fratrukket eventuelle tilknyttede 
skattemessige fordeler. transaksjonsutgifter vedrørende en egenkapitaltransaksjon, bortsett fra utgifter ved 
utstedelsen av et egenkapitalinstrument som er direkte henførbart til overtakelsen av en virksomhet (som skal 
regnskapsføres i henhold til ias 22), skal regnskapsføres som et fradrag i egenkapitalen, fratrukket eventuelle 
tilknyttede skattemessige fordeler.

36.  Klassifiseringen av et finansielt instrument som en finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument avgjør 
om rente, utbytte, tap og gevinster tilknyttet det finansielle instrumentet skal innregnes som inntekt eller kostnad 
i resultatet. Utbetaling av utbytte på aksjer som i sin helhet er innregnet som forpliktelser, skal dermed innregnes 
som kostnader på samme måte som renter på en obligasjon. Tilsvarende blir gevinster og tap tilknyttet innløsning 
eller refinansiering av finansielle forpliktelser innregnet i resultatet, mens innløsning eller refinansiering av 
egenkapitalinstrumenter blir innregnet som endringer i egenkapitalen. Endringer i den virkelige verdien av et 
egenkapitalinstrument blir ikke innregnet i finansregnskapet.
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37.  Et foretak vil typisk pådra seg ulike utgifter i forbindelse med utstedelse eller kjøp av sine egne egenkapitalinstrumenter. 
Disse utgiftene kan omfatte registrering og andre reguleringsavgifter, beløp betalt til juridiske rådgivere, 
regnskapsrådgivere og andre profesjonelle rådgivere, samt trykkeutgifter og stempelavgifter. Transaksjonsutgiftene 
for en egenkapitaltransaksjon regnskapsføres som et fradrag i egenkapitalen (fratrukket eventuelle tilknyttede 
skattemessige fordeler) i den utstrekning de er en marginale utgifter direkte henførbare til egenkapitaltransaksjonen 
som ellers ikke ville ha påløpt. Utgifter til en egenkapitaltransaksjon som ikke gjennomføres, skal innregnes som 
kostnad.

38.  Transaksjonsutgifter som er knyttet til utstedelse av et sammensatt finansielt instrument, blir fordelt på 
forpliktelses- og egenkapitaldelen av instrumentet i forhold til fordelingen av provenyet. Transaksjonsutgifter som 
er felles for mer enn én transaksjon (for eksempel utgifter til samtidig salg av noen aksjer og børsnotering av andre 
aksjer) fordeles på disse transaksjonene ut fra et fordelingsgrunnlag som er rasjonelt og i overensstemmelse med 
tilsvarende transaksjoner.

39.  Beløpet for transaksjonsutgifter regnskapsført som et fradrag i egenkapitalen i perioden skal opplyses separat i 
henhold til IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap». Det tilknyttede beløpet for inntektsskatt innregnet direkte 
i egenkapitalen, inkluderes i det samlede beløpet for periodeskatt og utsatt skatt som er godskrevet eller belastet 
egenkapitalen, som det opplyses om i henhold til IAS 12: «Inntektsskatt».

40.  Utbytte klassifisert som kostnad kan presenteres i resultatregnskapet enten sammen med renter på andre forpliktelser 
eller som en separat post. I tillegg til kravene i denne standard er opplysninger om renter og utbytte underlagt 
kravene i IAS 1 og IAS 30: «Opplysninger i finansregnskapet til banker og tilsvarende finansinstitusjoner». 
På grunn av forskjeller mellom rente og utbytte med hensyn til skattemessig fradragsrett er det under enkelte 
omstendigheter ønskelig å opplyse om disse separat i resultatregnskapet. Opplysninger om skattemessige 
virkninger skal gis i samsvar med IAS 12.

41.  Gevinster og tap knyttet til endringer i den balanseførte verdien av en finansiell forpliktelse innregnes som inntekt 
eller kostnad i resultatet selv når disse er knyttet til et instrument som inneholder en rett til residualinteressen i 
foretakets eiendeler i bytte mot kontanter eller en annen finansiell eiendel (se nr. 18 bokstav b)). I henhold til IAS 1 
skal foretaket presentere eventuelle gevinster eller tap som oppstår ved ny måling av et slikt instrument separat i 
resultatregnskapet når det er relevant for å forklare foretakets inntjening.

Motregning av en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse (se også AG38 og AG39)

42.  en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse skal bare motregnes og nettobeløpet presenteres i balansen når 
et foretak 

a)  for inneværende har en juridisk håndhevbar rett til å motregne de innregnede beløpene, 

 og

b)  har til hensikt enten å gjøre dem opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen 
under ett.

ved regnskapsføring av en overføring av en finansiell eiendel som ikke kvalifiserer til fraregning, skal 
foretaket ikke motregne den overførte eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen (se ias 39 nr. 36).

43.  Denne standard krever presentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser på nettogrunnlag når dette 
gjenspeiler foretakets forventede framtidige kontantstrømmer ved oppgjør av to eller flere separate finansielle 
instrumenter. Når et foretak har rett til å motta eller betale et enkelt nettobeløp og har til hensikt å gjøre dette, 
har foretaket faktisk bare én enkel finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse. Under andre omstendigheter 
presenteres finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser separat i overensstemmelse med deres respektive 
kjennetegn som foretakets ressurser eller plikter.
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44.  Motregning av en innregnet finansiell eiendel og en innregnet finansiell forpliktelse og presentasjon av nettobeløpet 
skiller seg fra fraregning av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse. Selv om motregning ikke fører til at 
en gevinst eller et tap innregnes, fører fraregning av et finansielt instrument ikke bare til at den tidligere innregnede 
posten blir fjernet fra balansen, men kan også føre til at det innregnes en gevinst eller et tap.

45.  En rett til å foreta motregning er en debitors juridiske rett, enten kontraktsfestet eller på annen måte, til å gjøre opp 
eller på annen måte utligne hele eller en del av det beløp denne skylder en kreditor ved å føre mot dette beløpet et 
beløp som kreditor skylder debitor. I sjeldnere tilfeller kan en debitor ha en juridisk rett til å benytte et beløp som 
tredjemann skylder debitor, til å føre mot beløpet debitor skylder en kreditor, forutsatt at det foreligger en avtale 
mellom de tre partene som helt klart fastsetter debitors rett til motregning. Fordi retten til motregning er en juridisk 
rett, kan betingelsene knyttet til denne retten variere fra én jurisdiksjon til en annen, og rettsreglene som anvendes 
på forholdene mellom partene må tas i betraktning.

46.  Det faktum at det foreligger en håndhevbar rett til å motregne en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse, vil 
påvirke rettene og pliktene som er tilknyttet en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse, og kan påvirke et 
foretaks eksponering for kreditt- og likviditetsrisiko. Det at det foreligger en slik rett, er imidlertid i seg selv ikke 
et tilstrekkelig grunnlag for motregning. I fravær av en hensikt om å utøve denne retten eller å foreta et oppgjør 
samtidig, skjer det ingen påvirkning av omfanget av og forløpet for et foretaks framtidige kontantstrømmer. Når et 
foretak har til hensikt å utøve denne retten eller å foreta et oppgjør samtidig, vil en presentasjon av eiendelen og 
forpliktelsen på nettogrunnlag gjenspeile omfanget av og forløpet for de forventede framtidige kontantstrømmene 
på en mer hensiktsmessig måte, i tillegg til den risiko som disse kontantstrømmene er eksponert for. En parts eller 
begge parters hensikt om å gjøre opp på nettogrunnlag uten å ha noen juridisk rett til dette, er ikke tilstrekkelig til 
å godtgjøre motregning, fordi rettene og pliktene som er knyttet til den enkelte finansielle eiendelen og den enkelte 
finansielle forpliktelsen, forblir uendret.

47.  Et foretaks hensikter med hensyn til oppgjør av visse eiendeler og forpliktelser kan påvirkes av foretakets normale 
forretningspraksis, kravene i finansmarkedene og andre omstendigheter som kan begrense muligheten til å gjøre 
opp på nettogrunnlag eller samtidig. Når et foretak har en rett til å motregne, men ikke har til hensikt å gjøre opp på 
nettogrunnlag eller realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig, skal det opplyses om hvilken virkning 
denne retten har for foretakets eksponering for kredittrisiko, i samsvar med nr. 76.

48.  Samtidig oppgjør av to finansielle instrumenter kan for eksempel skje gjennom en oppgjørssentral i et organisert 
finansmarked eller ved et direkte bytte. Under slike omstendigheter er kontantstrømmene faktisk tilsvarende 
et enkelt nettobeløp, og det foreligger ingen eksponering for kreditt- eller likviditetsrisiko. Under andre 
omstendigheter kan et foretak gjøre opp to instrumenter ved å motta og utbetale separate beløp, og dermed bli 
eksponert for kredittrisiko for hele beløpet for eiendelen eller likviditetsrisiko for hele beløpet for forpliktelsen. 
Slike risikoeksponeringer kan være betydelige selv om de er relativt kortvarige. Dermed blir realisering av en 
finansiell eiendel og oppgjør av en finansiell forpliktelse bare behandlet som samtidige når transaksjonene faktisk 
skjer samtidig.

49.  Vilkårene i nr. 42 blir generelt ikke oppfylt og motregning er vanligvis uegnet når 

a)  flere ulike finansielle instrumenter benyttes til å etterligne egenskapene til et enkelt finansielt instrument (et 
«syntetisk instrument»), 

b)  finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser oppstår av finansielle instrumenter som har samme primære 
risikoeksponering (for eksempel eiendeler og forpliktelser i en portefølje av ikke-børsomsatte terminkontrakter 
eller andre derivater), men som omfatter andre motparter, 

c)  finansielle eller andre eiendeler er stilt som sikkerhet for finansielle forpliktelser uten regressrett, 
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d)  finansielle eiendeler blir stilt i depot av en debitor for å oppfylle en plikt, uten at disse eiendelene er akseptert 
av kreditor som oppgjør for plikten (for eksempel visse fondsordninger), 

 eller

e)  plikter som er pådratt som et resultat av hendelser som fører til tap, forventes å kunne gjenvinnes fra 
tredjemann ved hjelp av et krav i henhold til en forsikringspolise.

50.  Et foretak som påtar seg et antall transaksjoner med finansielle instrumenter med en enkelt motpart, kan tre inn 
i en «generell avregningsordning» med denne motparten. En slik ordning sikrer et enkelt netto oppgjør av alle 
finansielle instrumenter som omfattes av ordningen i tilfelle av mislighold eller avslutning av en enkelt kontrakt. 
Slike ordninger brukes ofte av finansinstitusjoner som beskyttelse mot tap i tilfelle av konkurs eller andre 
omstendigheter som fører til at en motpart ikke lenger kan oppfylle sine plikter. En generell avregningsordning 
skaper ofte en rett til motregning som blir håndhevbar og påvirker realiseringen eller oppgjøret av enkeltstående 
finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, men bare etter en nærmere angitt misligholdshendelse eller under 
andre omstendigheter som ikke forventes å oppstå i normal virksomhet. En generell avregningsordning gir ikke noe 
grunnlag for motregning med mindre begge kriteriene i nr. 42 er oppfylt. Når finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser underlagt en generell avregningsordning ikke motregnes, skal det opplyses om virkningene av 
ordningen på et foretaks eksponering for kredittrisiko i samsvar med nr. 76.

OPPLYSNINGER

51.  Formålet med de opplysninger som kreves av denne standard, er å gi informasjon for å gi en bedre forståelse av 
finansielle instrumenters betydning for et foretaks finansielle stilling, inntjening og kontantstrømmer, og som hjelp 
til å vurdere omfang, forløp og sikkerhet vedrørende framtidige kontantstrømmer tilknyttet slike instrumenter.

52.  Transaksjoner i finansielle instrumenter kan føre til at et foretak påtar seg eller overfører til en annen part en eller 
flere av de finansielle risikoene som er beskrevet nedenfor. Nødvendige opplysninger gir informasjon til å hjelpe 
brukere av finansregnskap til å vurdere omfanget av risiko knyttet til finansielle instrumenter.

a)  Markedsrisiko omfatter tre typer risiko:

i)  Valutarisiko — risikoen for at verdien av et finansielt instrument vil svinge på grunn av 
valutakursendringer.

ii)  Renterisiko i virkelig verdi — risikoen for at verdien av et finansielt instrument vil svinge på grunn av 
endringer i markedsrentene.

iii)  Prisrisiko — risikoen for at verdien av et finansielt instrument vil svinge på grunn av endringer i 
markedspriser, enten disse endringene forårsakes av faktorer som er spesifikke for det enkelte instrumentet 
eller instrumentets utsteder, eller av faktorer som påvirker alle instrumenter som omsettes i markedet.

Markedsrisiko innebærer ikke bare mulighet for tap, men også mulighet for gevinst.

b)  Kredittrisiko — risikoen for at en part i et finansielt instrument ikke vil kunne innfri en plikt og dermed påføre 
den annen part et finansielt tap.

c)  Likviditetsrisiko (også kalt finansieringsrisiko) — risikoen for at et foretak vil støte på vanskeligheter ved 
å oppnå finansiering for å oppfylle tilsagn tilknyttet finansielle instrumenter. Likviditetsrisiko kan være 
resultatet av en manglende evne til å selge en finansiell eiendel raskt til tilnærmet dens virkelige verdi.
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d)  Renterisiko i kontantstrømmer — risikoen for at framtidige kontantstrømmer vedrørende et finansielt 
instrument vil svinge på grunn av endringer i markedsrentene. Når det for eksempel gjelder et gjeldsinstrument 
med flytende rente, fører slike svingninger til en endring i det finansielle instrumentets effektive rente, 
vanligvis uten en tilsvarende endringen i instrumentets virkelige verdi.

Format på, plassering og klasser av finansielle instrumenter

53.  Denne standard inneholder verken bestemmelser om formatet på de opplysningene som kreves i henhold til 
standarden, eller opplysningenes plassering i finansregnskapet. I den utstrekning de påkrevde opplysningene 
blir presentert i regnskapsoppstillingene til finansregnskapet, er det ikke nødvendig å gjenta dem i notene. 
Opplysningene kan omfatte en kombinasjon av forklarende beskrivelser og kvantifiserte data, alt etter hva som er 
hensiktsmessig ut fra instrumentenes art og deres relative betydning for foretaket.

54.  Ved fastsettelse av detaljnivået som det skal opplyses om for visse finansielle instrumenter, kreves det skjønn, og 
det skal tas hensyn til disse instrumentenes relative betydning. Det er nødvendig å få til en balanse mellom det å 
overbelaste finansregnskaper med altfor mange detaljer som ikke er til hjelp for brukere av finansregnskapet, og 
det å skjule viktig informasjon som et resultat av for mye sammenslått informasjon. Når et foretak for eksempel er 
part i et større antall finansielle instrumenter med tilsvarende kjennetegn, og ingen enkeltkontrakt er vesentlig i seg 
selv, er det hensiktsmessig med et sammendrag for hver klasse av instrumenter. På den annen side kan informasjon 
om et enkeltstående instrument være viktig når instrumentet for eksempel er en vesentlig bestanddel av et foretaks 
kapitalstruktur.

55.  Ledelsen i et foretak grupperer finansielle instrumenter i klasser som er hensiktsmessige i forhold til arten av de 
opplysningene som gis, idet det tas hensyn til saker som instrumentenes særlige kjennetegn og målingsgrunnlaget 
som er benyttet. Generelt vil klasser skille poster som måles til anskaffelseskost eller amortisert kost fra poster som 
måles til virkelig verdi. Det skal gis tilstrekkelig informasjon til at det er mulig å foreta en avstemming av relevante 
poster i balansen. Når et foretak er part i finansielle instrumenter som ikke faller inn under denne standards 
virkeområde, utgjør disse instrumentene en eller flere klasser av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser 
atskilt fra de instrumentene som faller inn under denne standards virkeområde. Opplysninger om disse finansielle 
instrumentene omhandles av andre IFRS-er.

Risikohåndteringsprinsipper og sikringsaktiviteter

56.  et foretak skal beskrive sitt formål med og sine prinsipper for håndtering av finansiell risiko, herunder 
foretakets prinsipper for sikring av hver hovedtype av forventede transaksjoner der sikringsbokføring benyttes.

57.  I tillegg til at det gis særlig informasjon om særlige saldoer og transaksjoner knyttet til finansielle instrumenter, 
skal et foretak legge fram en drøftelse av i hvor stor grad finansielle instrumenter blir benyttet, den tilknyttede 
risikoen og hvilke forretningsmessige formål de tjener. En drøftelse av ledelsens prinsipper for kontroll av risiko 
tilknyttet finansielle instrumenter skal omfatte prinsipper vedrørende spørsmål som sikring mot risikoeksponering, 
unngåelse av unødige konsentrasjoner av risiko samt krav til sikkerhetsstillelse for å minske kredittrisiko. Slike 
drøftelser gir et verdifullt tilleggsperspektiv som er uavhengig av de spesifikke instrumentene som innehas eller 
som er utestående på et bestemt tidspunkt.

58.  et foretak skal opplyse separat om følgende for øremerket virkelig verdi-sikring, kontantstrømssikring og 
sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet (som definert i ias 39):

a)  en beskrivelse av sikringen,

b)  en beskrivelse av de finansielle instrumentene som er øremerket som sikringsinstrumenter, samt deres 
virkelige verdi på balansedagen, 
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c)  arten av de ulike formene for risiko som sikres, 

 og

d)  for kontantstrømssikring, hvilke perioder kontantstrømmene forventes å finne sted, når de forventes å få 
betydning for resultatføringen, samt en beskrivelse av eventuelle forventede transaksjoner som det tidligere 
er benyttet sikringsbokføring for, men som ikke lenger forventes å forekomme.

59.  når en gevinst eller et tap på et sikringsinstrument i en kontantstrømssikring er innregnet direkte i egenkapitalen 
ved oppstillingen av endringer i egenkapitalen, skal et foretak gi følgende opplysninger:

a)  beløpet som er innregnet i egenkapitalen på denne måten i løpet av perioden, 

b)  beløpet som er ført ut av egenkapitalen og inkludert i resultatet for perioden, 

 og

c)  beløpet som er ført ut av egenkapitalen i løpet av perioden og inkludert i førstegangsmålingen av 
anskaffelseskost eller en annen balanseført verdi av en ikke-finansiell eiendel eller ikke-finansiell 
forpliktelse i en sikret, svært sannsynlig forventet transaksjon.

Vilkår, betingelser og regnskapsprinsipper

60.  for hver klasse av finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser og egenkapitalinstrumenter skal et foretak gi 
følgende opplysninger:

a)  informasjon om de finansielle instrumentenes omfang og art, herunder vesentlige vilkår og betingelser som 
kan påvirke størrelsen på, forløpet for og sikkerheten til framtidige kontantstrømmer, 

 og

b)  regnskapsprinsippene og –metodene som anvendes, herunder hvilke innregningskriterier og hvilket 
målingsgrunnlag som ble benyttet.

61.  som en del av opplysningene om et foretaks regnskapsprinsipper skal et foretak for hver kategori av finansielle 
eiendeler opplyse om alminnelige kjøp og salg av finansielle eiendeler er regnskapsført på avtaletidspunktet eller 
på oppgjørstidspunktet (se ias 39 nr. 38).

62.  De kontraktsmessige vilkårene og betingelsene til et finansielt instrument påvirker størrelsen på, forløpet for 
og sikkerheten til framtidige kontantinnbetalinger fra og kontantutbetalinger til partene i instrumentet. Når 
finansielle instrumenter, enten enkeltvis eller som en klasse, er vesentlige for et foretaks finansielle stilling eller for 
foretakets framtidige driftsresultater, skal det opplyses om slike vilkår og betingelser. Dersom ingen enkeltstående 
instrumenter for seg er vesentlige for foretakets framtidige kontantstrømmer, skal instrumentenes viktigste 
kjennetegn beskrives med henvisning til hensiktsmessige grupperinger av like instrumenter.

63.  Når finansielle instrumenter som innehas eller er utstedt av et foretak, enten hver for seg eller som en klasse, skaper 
en potensiell betydelig eksponering for de former for risiko som er beskrevet i nr. 52, skal det blant annet opplyses 
om vilkår og betingelser for 

a)  hovedstol, pålydende eller tilsvarende beløp som for enkelte derivater, for eksempel rentebytteavtaler, kan 
være beløpet (kalt nominelt beløp) som framtidige utbetalinger er basert på, 

b)  tidspunkt for forfall, utløp eller utøvelse, 

c)  rett til førtidig oppgjør som hver av partene i instrumentet har, herunder perioden eller tidspunktet da rettene 
kan utøves, samt utøvelseskurs eller kursintervall, 
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d)  opsjoner som hver av partene i instrumentet har til å konvertere instrumentet til eller bytte det mot et annet 
finansielt instrument eller en annen eiendel eller forpliktelse, herunder den perioden eller det tidspunktet da 
alternativene kan utøves, samt konverterings- eller bytteforholdet (-forholdene), 

e)  omfanget av og forløpet for planlagte framtidige mottak eller utbetalinger i kontanter av instrumentets 
hovedstol, herunder avdragsvise tilbakebetalinger og eventuelle annuiteter eller tilsvarende krav, 

f)  fastsatt sats eller beløp for rente, utbytte eller annen periodisk avkastning på hovedstolen, samt tidsplanen for 
betalingene,

g)  sikkerhet som innehas for en finansiell eiendel eller som er stilt for en finansiell forpliktelse, 

h)  i tilfellet av et instrument hvis kontantstrømmer er i en annen valuta enn foretakets funksjonelle valuta, den 
valutaen som inn- eller utbetalinger vil foregå i, 

i)  i tilfellet av et instrument som foreskriver et bytte, informasjon som beskrevet i bokstav a)–h) for instrumentet 
som skal anskaffes i bytte, 

 og

j)  ethvert forhold vedrørende instrumentet eller et tilknyttet vilkår som, dersom det overtres, i vesentlig grad ville 
endre et av de andre vilkårene (for eksempel en maksimalstørrelse på forholdstall mellom gjeld og egenkapital 
i et obligasjonsvilkår som, dersom det overtres, ville føre til at hele hovedstolen for obligasjonen umiddelbart 
forfalt til betaling).

64.  Når måten et finansielt instrument presenteres på i balansen skiller seg fra instrumentets juridiske form, er det 
ønskelig at et foretak i notene til finansregnskapet forklarer instrumentets art.

65.  Informasjon om finansielle instrumenters omfang og art vil være mer nyttig når de framhever eventuelle forhold 
mellom individuelle instrumenter som kan ha vesentlig innvirkning på størrelsen på, forløpet for eller sikkerheten 
knyttet til et foretaks framtidige kontantstrømmer. Det kan for eksempel være viktig å opplyse om sikringsforhold 
som for eksempel kan foreligge når et foretak innehar en investering i aksjer som det har kjøpt en salgsopsjon for. 
I hvilken grad en risikoeksponering endres ved forholdet mellom eiendelene og forpliktelsene kan tydeliggjøres 
for brukere av finansregnskaper ut fra informasjon av en slik type som beskrevet i nr. 63, men under enkelte 
omstendigheter er det nødvendig med ytterligere opplysninger.

66.  I samsvar med IAS 1 skal et foretak opplyse om alle vesentlige regnskapsprinsipper, herunder den generelle 
prinsippanvendelsen og metoden for anvendelse av disse prinsippene på transaksjoner, andre hendelser og forhold 
som måtte oppstå i foretakets virksomhet. Når det gjelder finansielle instrumenter, omfatter slike opplysninger 

a)  kriteriene som anvendes for å fastsette tidspunktet for innregning og fraregning av en finansiell eiendel eller 
en finansiell forpliktelse, 

b)  målingsgrunnlaget som anvendes på finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser ved førstegangsinnregning 
og senere innregning, 

 og

c)  på hvilket grunnlag inntekter og kostnader som oppstår av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, 
innregnes og måles.
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Renterisiko

67.  for hver klasse av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser skal et foretak opplyse om foretakets 
eksponering for renterisiko, herunder 

a)  kontraktsmessig reprisings- eller forfallstidspunkt, avhengig av hvilket av disse som opptrer først, 

 og

b)  effektiv rente, dersom dette er relevant.

68.  Et foretak skal gi informasjon om sin eksponering for virkningene av framtidige endringer i det gjeldende rentenivået. 
Endringer i markedsrenter har en direkte innvirkning på de kontraktsmessig fastsatte kontantstrømmene tilknyttet 
enkelte finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (renterisiko i kontantstrømmer) og på den virkelige verdien 
av andre finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (renterisiko i virkelig verdi).

69.  Informasjon om forfallstidspunkter (eller reprisingstidspunkter, når disse er tidligere) indikerer for hvor lang 
tid rentesatsen er fastsatt for, og informasjon om effektiv rente indikerer hvilke nivåer de er fastsatt til. Slik 
informasjon gir brukere av finansregnskapet et grunnlag for å evaluere renterisikoen i virkelig verdi som et foretak 
er eksponert for og dermed potensialet for gevinster eller tap. For instrumenter hvis pris endres til markedsrente før 
forfall, er opplysning om perioden fram til neste reprising viktigere for dette formål enn opplysning om perioden 
fram til forfall.

70.  For å gi utfyllende informasjon om kontraktsmessige reprisings- og forfallstidspunkter kan et foretak velge å 
opplyse om forventede tidspunkter for reprising og forfall når disse tidspunktene i vesentlig grad skiller seg fra 
de kontraktsmessige tidspunktene. Slik informasjon kan for eksempel være særlig relevant når et foretak med en 
rimelig grad av pålitelighet er i stand til å forutsi beløpet for pantelån med fast rente som vil bli tilbakebetalt før 
forfall, og foretaket vil kunne bruke denne informasjonen som grunnlag for håndtering av sin eksponering for 
renterisiko. Tilleggsinformasjon omfatter opplysninger som er basert på ledelsens forventninger til framtidige 
hendelser og en forklaring på de antakelsene som gjøres om reprisings- og forfallstidspunkter, samt hvordan disse 
antakelsene skiller seg fra de kontraktsmessige tidspunktene.

71.  Et foretak indikerer hvilke av sine finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som 

a)  er eksponert for renterisiko i virkelig verdi, som for eksempel finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 
med fast rente, 

b)  er eksponert for renterisiko i kontantstrømmer, som for eksempel finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser med flytende rente som fastsettes på nytt når markedsrenten endres, 

 og

c)  ikke er direkte eksponert for renterisiko, som for eksempel enkelte investeringer i egenkapitalinstrumenter.

72.  Kravene i nr. 67 bokstav b) kommer til anvendelse på obligasjoner, gjeldsbrev, lån og tilsvarende finansielle 
instrumenter som medfører framtidige betalinger som gir avkastning til innehaveren og en utgift for utstederen 
som gjenspeiler tidsverdien av penger. Kravene kommer ikke til anvendelse på finansielle instrumenter som for 
eksempel investeringer i egenkapitalinstrumenter og derivater hvor den effektive renten ikke lar seg fastsette. Selv 
om instrumenter som rentederivater (herunder bytteavtaler («swaps»), framtidige renteavtaler og opsjoner) for 
eksempel er eksponert for risiko i virkelig verdi eller kontantstrømmer ved endringer i markedsrentene, kreves det 
ikke at det opplyses om effektiv rente. Når det imidlertid gis informasjon om effektiv rente, skal foretaket opplyse 
om virkningen på dets renterisikoeksponering av sikringstransaksjoner, som for eksempel rentebytteavtaler.
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73.  Et foretak kan bli eksponert for renterisiko som følge av en transaksjon der det ikke innregnes noen finansiell 
eiendel eller finansiell forpliktelse i balansen. Under slike omstendigheter skal foretaket gi opplysninger som 
gjør at brukere av foretakets finansregnskap får en forståelse av eksponeringens art og omfang. Når et foretak for 
eksempel har gitt et løfte om å låne ut midler til en fast rente, omfatter disse opplysningene vanligvis pålydende 
hovedstol, rentesats og løpetid til forfall for det beløpet som skal lånes ut, samt de vesentlige vilkårene for 
transaksjonen som er årsak til eksponeringen for renterisiko.

74.  Arten av foretakets virksomhet og omfanget av dets aktiviteter i finansielle instrumenter avgjør om informasjon 
om renterisiko skal presenteres i forklarende form, i tabeller eller ved en kombinasjon av disse. Når et foretak har 
en rekke finansielle instrumenter som er eksponert for renterisiko i virkelig verdi eller kontantstrømmer, kan det 
vedta en eller flere av følgende måter å presentere informasjon på:

a)  De balanseførte verdiene av finansielle instrumenter eksponert for renterisiko kan presenteres i tabellform, 
gruppert etter som de har avtalt forfall eller prisendring i følgende perioder etter balansedagen:

i)  om ett år eller mindre,

ii)  om mer enn ett år, men ikke mer enn to år,

iii)  om mer enn to år, men ikke mer enn tre år,

iv)  om mer enn tre år, men ikke mer enn fire år,

v)  om mer enn fire år, men ikke mer enn fem år,

 og

vi)  om mer enn fem år.

b)  Når et foretaks inntjening i vesentlig grad påvirkes av nivåene for eksponering for renterisiko eller endringer 
i denne eksponeringen, er det ønskelig med mer detaljert informasjon. Et foretak som for eksempel en bank 
kan opplyse om separate grupperinger av de balanseførte verdiene av finansielle instrumenter som har avtalt 
forfall eller prisendring 

i)  om én måned eller mindre etter balansedagen, 

ii)  om mer enn én måned, men ikke mer enn tre måneder etter balansedagen, 

 og

iii)  om mer enn tre måneder, men ikke mer enn tolv måneder etter balansedagen.

c)  På samme måte kan et foretak angi sin eksponering for renterisiko i kontantstrømmer med en tabell som viser 
de samlede balanseførte verdiene av grupper av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser med flytende 
rente som forfaller innenfor ulike framtidige perioder.

d)  Informasjon om renter kan gis for enkeltstående finansielle instrumenter. Alternativt kan det presenteres veid 
gjennomsnittlig rente eller et renteintervall for hver klasse av finansielle instrumenter. Et foretak kan gruppere 
instrumenter i ulike valutaer eller instrumenter som har vesentlig forskjellig kredittrisiko i separate klasser når 
disse faktorene fører til at instrumenter har vesentlig forskjellige effektive renter.
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75.  Under noen omstendigheter vil et foretak kunne gi nyttig informasjon om sin eksponering for renterisiko ved å 
indikere virkningen av en hypotetisk endring i markedsrentene på den virkelige verdien av foretakets finansielle 
instrumenter og framtidige resultat og kontantstrømmer. Slik informasjon kan for eksempel være basert på en 
antatt endring på ett prosentpoeng (100 basispoeng) i markedsrentene som skjer på balansedagen. Virkningene av 
en endring i rentesatsene omfatter endringer i renteinntekt og rentekostnad knyttet til finansielle instrumenter med 
flytende rente, og gevinster eller tap som følge av endringer i den virkelige verdien av finansielle instrumenter med 
fast rente. Den rapporterte rentesensitiviteten kan være avgrenset til de direkte virkningene av en renteendring på 
rentebærende finansielle instrumenter innregnet på balansedagen, fordi de indirekte virkningene av en renteendring 
på finansmarkeder og individuelle foretak vanligvis ikke kan forutsies på en pålitelig måte. Når det gis informasjon 
om rentesensitivitet, indikerer foretaket på hvilket grunnlag det har utarbeidet denne informasjonen, herunder 
eventuelle vesentlig forutsetninger.

Kredittrisiko

76.  for hver klasse av finansielle eiendeler og andre kreditteksponeringer skal et foretak opplyse om dets 
eksponering for kredittrisiko, herunder 

a)  det beløpet som best representerer foretakets maksimale eksponering for kredittrisiko på balansedagen, uten 
at det tas hensyn til den virkelige verdien av eventuell sikkerhet, i det tilfellet at de andre partene unnlater 
å oppfylle sine plikter i henhold til de finansielle instrumentene, 

 og

b)  vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko.

77. Et foretak skal gi informasjon knyttet til kredittrisiko for å gjøre det mulig for brukere av foretakets finansregnskap 
å vurdere i hvilken utstrekning motpartenes unnlatelse av å oppfylle sine plikter ville kunne redusere omfanget av 
framtidige inngående kontantstrømmer fra finansielle eiendeler innregnet på balansedagen, eller kreve en utgående 
kontantstrøm for andre kreditteksponeringer (for eksempel et kredittderivat eller en utstedt garanti vedrørende 
tredjemanns forpliktelse). Slike unnlatelser medfører et tap som innregnes i foretakets resultat. Nr. 76 krever ikke 
at et foretak opplyser om en vurdering av sannsynligheten for tap som måtte oppstå i framtiden.

78.  Formålene med å opplyse om beløp som er eksponert for kredittrisiko uten hensyn til mulighetene for gjenvinning 
ved realisering av sikkerhet («et foretaks maksimale eksponering for kredittrisiko») er å 

a)  gi brukere av finansregnskap et konsekvent mål på det beløpet som er eksponert for kredittrisiko i finansielle 
eiendeler og andre kreditteksponeringer, 

 og

b)  ta i betraktning muligheten for at maksimal eksponering for tap kan skille seg fra den balanseførte verdien av 
finansielle eiendeler innregnet på balansedagen.

79.  Når det gjelder finansielle eiendeler eksponert for kredittrisiko, vil den balanseførte verdien av eiendelene i 
balansen, med fradrag for eventuelle relevante tapsavsetninger, vanligvis representere det beløpet som er eksponert 
for kredittrisiko. For en rentebytteavtale balanseført til virkelig verdi vil for eksempel maksimal eksponering for 
tap på balansedagen vanligvis være den balanseførte verdien fordi denne representerer utgiften, til gjeldende 
markedssatser, ved å erstatte rentebytteavtalen i tilfelle av mislighold. Under slike omstendigheter er det ikke 
nødvendig med ytterligere opplysninger ut over de som gis i balansen. På den annen side kan et foretaks maksimale 
potensielle tap fra enkelte finansielle instrumenter i vesentlig grad skille seg fra deres balanseførte verdi og fra 
andre beløp som det er opplyst om, for eksempel deres virkelige verdi eller hovedstol. Under slike omstendigheter 
er det nødvendig med tilleggsopplysninger for at kravene i nr. 76 bokstav a) skal oppfylles.
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80.  En finansiell eiendel underlagt en juridisk håndhevbar rett til motregning mot en finansiell forpliktelse blir ikke 
presentert i balansen med fradrag for forpliktelsen, med mindre det er ment at oppgjør skal skje på nettogrunnlag 
eller på samme tidspunkt. Ikke desto mindre skal et foretak opplyse om hvorvidt det foreligger en juridisk rett til 
motregning når foretaket gir informasjon i samsvar med nr. 76. Når et foretak for eksempel skal motta provenyet 
fra realisering av en finansiell eiendel før en finansiell forpliktelse gjøres opp med et like stort eller et større beløp 
som foretaket har en juridisk rett til å motregne mot, har foretaket muligheten til å utøve retten til motregning for 
å unngå å pådra seg tap i tilfelle av motpartens mislighold. Dersom foretaket imidlertid reagerer eller kan ventes 
å reagere på misligholdet ved å utvide løpetiden for den finansielle eiendelen, vil det foreligge en eksponering 
for kredittrisiko dersom de reviderte vilkårene er slik at innkreving av provenyet forventes å bli utsatt ut over det 
tidspunktet da det kreves at forpliktelsen gjøres opp. For å opplyse brukere av finansregnskapet om det omfanget 
som eksponering for kredittrisiko på et bestemt tidspunkt er blitt redusert til, opplyser foretaket om hvorvidt det 
foreligger og om hvordan en rett til motregning vil virke når den finansielle eiendelen forventes innkrevd i samsvar 
med eiendelens vilkår. Når den finansielle forpliktelsen som det foreligger en rett til motregning mot, skal gjøres 
opp før den finansielle eiendelen, blir foretaket eksponert for kredittrisiko for den fulle balanseførte verdien av 
eiendelen dersom det foreligger mislighold fra motparten etter at forpliktelsen er gjort opp.

81.  Et foretak kan ha inngått én eller flere generelle avregningsordninger som tjener til å dempe foretakets eksponering 
for kredittap, men som ikke oppfyller kriteriene for motregning. Når en generell avregningsordning i vesentlig 
grad reduserer kredittrisikoen tilknyttet finansielle eiendeler som ikke motregnes mot finansielle forpliktelser med 
samme motpart, skal et foretak gi tilleggsinformasjon om virkningen av ordningen. Slike opplysninger indikerer 
at 

a)  kredittrisikoen tilknyttet finansielle eiendeler underlagt en generell avregningsordning bare blir eliminert i 
det omfang finansielle forpliktelser som foretaket skylder den samme motparten, vil bli gjort opp etter at 
eiendelene er realisert, 

 og

b)  i hvilket omfang et foretaks samlede eksponering for kredittrisiko blir redusert ved en generell avregningsordning 
i vesentlig grad kan bli endret innenfor en kort periode etter balansedagen fordi eksponeringen påvirkes av 
hver transaksjon som er underlagt ordningen.

Det er også ønskelig at et foretak opplyser om vilkårene for de generelle avregningsordningene som er 
avgjørende for omfanget av reduksjonen av foretakets kredittrisiko.

82.  Et foretak kan være eksponert for kredittrisiko som følge av en transaksjon der det ikke innregnes noen finansiell 
eiendel i balansen, for eksempel ved en kontrakt om finansiell garanti eller kredittderivat. En garanti for en 
annen parts plikt skaper en forpliktelse, og eksponerer garantisten for kredittrisiko som må tas i betraktning når 
opplysningene som kreves av nr. 76, skal gis.

83.  Det skal opplyses om konsentrasjoner av kredittrisiko når disse ikke framgår av andre opplysninger om arten av 
virksomheten og den finansielle stillingen til foretaket og fører til en betydelig eksponering for tap i tilfelle av 
andre parters mislighold. Identifisering av slike konsentrasjoner krever skjønn fra ledelsens side, som skal ta i 
betraktning omstendighetene omkring foretaket og dets debitorer. IAS 14: «Segmentrapportering» gir veiledning 
for identifisering av virksomhetssegmenter og geografiske segmenter der konsentrasjoner av kredittrisiko kan 
oppstå.

84.  Konsentrasjoner av kredittrisiko kan oppstå av eksponeringer overfor én enkelt debitor eller overfor grupper 
av debitorer som har så like kjennetegn at deres evne til å oppfylle sine plikter kan forventes å bli påvirket 
på tilsvarende måte av endringer i økonomiske eller andre forhold. Særlige kjennetegn som kan føre til en 
konsentrasjon av risiko, omfatter arten av virksomhet som debitorene driver, for eksempel næringen de driver i, det 
geografiske området der virksomheten foregår og nivået av kredittverdighet hos grupper av låntakere. En produsent 
av utstyr til olje- og gassindustrien vil for eksempel vanligvis ha kundefordringer fra salg av sine produkter der 
risikoen for at kundene ikke betaler, vil påvirkes av økonomiske endringer i olje- og gassindustrien. En bank 
som vanligvis låner ut i internasjonal skala, kan ha mange utestående lån i utviklingsland, og bankens evne til å 
gjenvinne disse kan påvirkes i negativ retning av lokale økonomiske forhold.
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85.  Opplysninger om konsentrasjoner av kredittrisiko omfatter en beskrivelse av de felles kjennetegnene som 
identifiserer hver slik konsentrasjon, samt beløpet for maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til alle 
finansielle eiendeler som har disse kjennetegnene felles.

Virkelig verdi

86.  Bortsett fra de forhold som framgår av nr. 90, skal et foretak, for hver klasse av finansielle eiendeler og 
finansielle forpliktelser, opplyse om den virkelige verdien av denne klassen av eiendeler og forpliktelser på 
en måte som gjør at den kan sammenlignes med den tilsvarende balanseførte verdien i balansen. (ias 39 gir 
veiledning om fastsettelse av virkelig verdi.)

87.  Informasjon om virkelig verdi brukes i stor grad til forretningsmessige formål for å fastsette et foretaks samlede 
finansielle stilling og til å ta avgjørelser om enkeltstående finansielle instrumenter. Den er også relevant for mange 
avgjørelser som brukere av finansregnskaper tar, fordi den i mange tilfeller gjenspeiler finansmarkedets vurdering 
av nåverdien av forventede framtidige kontantstrømmer knyttet til et instrument. Informasjon om virkelig verdi 
tillater sammenligninger av finansielle instrumenter som i hovedsak har samme økonomiske kjennetegn, uansett 
hvorfor de innehas og når og av hvem de ble utstedt eller anskaffet. Virkelig verdi gir et nøytralt grunnlag for 
vurdering av ledelsens forvaltning ved å indikere virkningene av dens avgjørelser om å kjøpe, selge eller inneha 
finansielle eiendeler, og om å pådra seg, holde på eller innfri finansielle forpliktelser. Når et foretak ikke måler 
en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse i balansen til virkelig verdi, skal det gi utfyllende informasjon om 
virkelig verdi.

88.  For finansielle instrumenter av typen kortsiktige kundefordringer og -gjeld, kreves det ingen opplysninger om 
virkelig verdi når den balanseførte verdien utgjør en rimelig tilnærming til virkelig verdi.

89.  Når det opplyses om virkelige verdier, skal et foretak gruppere finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser i 
klasser og bare motregne dem i den utstrekning deres tilknyttede balanseførte verdier motregnes i balansen.

90.  Dersom investeringer i unoterte egenkapitalinstrumenter eller derivater koblet til slike egenkapitalinstrumenter 
måles til anskaffelseskost i henhold til ias 39 fordi deres virkelige verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, skal 
det opplyses om dette, og dessuten gis en beskrivelse av de finansielle instrumentene, deres balanseførte verdi, 
en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte og om mulig hvilket estimatintervall 
den virkelige verdien høyst sannsynlig befinner seg innenfor. ved et eventuelt salg av finansielle eiendeler hvis 
virkelige verdi tidligere ikke kunne måles på en pålitelig måte, skal det dessuten opplyses om dette, samt om den 
balanseførte verdien av slike finansielle eiendeler på salgstidspunktet og det innregnede beløpet for gevinst eller 
tap.

91.  Dersom investeringer i unoterte egenkapitalinstrumenter eller derivater knyttet til slike egenkapitalinstrumenter 
måles til anskaffelseskost i henhold til IAS 39 fordi deres virkelige verdier ikke kan måles på en pålitelig måte, 
kreves det ikke informasjon om virkelig verdi i henhold til nr. 86 og nr. 92. Det skal isteden gis informasjon for å 
hjelpe brukere av finansregnskapet til å gjøre egne vurderinger vedrørende omfanget av mulige differanser mellom 
den balanseførte verdien av slike finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser og deres virkelige verdi. I tillegg 
til en forklaring på hvilke av de finansielle instrumentenes viktigste kjennetegn som er relevante for deres verdi, 
og grunnen til ikke å opplyse om virkelige verdier, skal det gis informasjon om markedet for instrumentene. I 
noen tilfeller kan det være at instrumentenes vilkår og betingelser som det opplyses om i samsvar med nr. 60, gir 
tilstrekkelig informasjon. Når den har et rimelig grunnlag for å gjøre dette, kan ledelsen gi uttrykk for sin mening 
om forholdet mellom virkelig verdi og den balanseførte verdien av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 
der den virkelige verdien ikke kan fastsettes på en pålitelig måte.

92.  et foretak skal opplyse om 

a)  hvilke metoder og vesentlige forutsetninger som benyttes ved fastsettelse av virkelige verdier av finansielle 
eiendeler og finansielle forpliktelser separat for betydelige klasser av finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser (nr. 55 gir veiledning om fastsettelse av klasser av finansielle eiendeler.),
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b)  om virkelige verdier av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser blir fastsatt direkte, fullt ut eller 
delvis, ved en henvisning til offentliggjorte kursnoteringer i et aktivt marked eller om de blir estimert ved 
hjelp av en verdsettingsmetode (se aG71–aG79 i ias 39), 

c)  om foretakets finansregnskap omfatter finansielle instrumenter målt til virkelige verdier som blir fastsatt 
fullt ut eller delvis ved hjelp av en verdsettingsmetode basert på forutsetninger som ikke bygger på 
observerbare markedspriser eller -satser. Dersom noen av disse forutsetningene endres til et alternativ 
innenfor et rimelig mulighetsområde, og dette fører til en vesentlig forskjellig virkelig verdi, skal foretaket 
opplyse om dette samt om virkningen på den virkelige verdien for alternative forutsetninger innenfor et 
rimelig mulighetsområde. av denne grunn skal vesentlighet bedømmes ut fra resultatet og de samlede 
eiendelene eller forpliktelsene, og

d)  det samlede beløpet for endringen i virkelig verdi som ble innregnet i resultatet i løpet av perioden, estimert 
ved hjelp av en verdsettingsmetode.

93.  Opplysninger om virkelig verdi omfatter opplysninger om hvilken metode som ble benyttet ved fastsettelse av 
virkelig verdi, og hvilke vesentlige forutsetninger som ble benyttet. Et foretak kan for eksempel opplyse om hvilke 
forutsetninger som er knyttet til førtidig innløsning, satser for estimerte kredittap og rente- eller diskonteringssatser 
dersom disse er vesentlige.

Andre opplysninger

Fra r egn ing

94. a) et foretak kan enten ha overført en finansiell eiendel (se ias 39 nr. 18) eller inngått en type ordning som 
beskrevet i ias 39 nr. 19 på en slik måte at ordningen ikke kvalifiserer som overføring av en finansiell 
eiendel. Dersom foretaket enten fortsetter å innregne hele eiendelen eller fortsetter å innregne eiendelen i 
samme forhold som foretakets vedvarende engasjement (se ias 39 nr. 29 og nr. 30), skal foretaket for hver 
klasse av finansielle eiendeler opplyse om 

i)  eiendelens art, 

ii)  arten av risiko og avkastning vedrørende eierskap som foretaket fortsatt er eksponert for, 

iii)  den balanseførte verdien av eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen, når foretaket fortsetter å 
innregne hele eiendelen, 

og

iv)  det samlede beløpet for eiendelen, det beløpet for eiendelen som foretaket fortsetter å innregne, og 
den tilknyttede forpliktelsens balanseførte verdi, når foretak fortsetter å innregne eiendelen i samme 
forhold som foretakets vedvarende engasjement.

Sikke rhe t s s t i l l e l s e

94. b)  et foretak skal opplyse om den balanseførte verdien av finansielle eiendeler stilt som sikkerhet for 
forpliktelser, den balanseførte verdien av finansielle eiendeler stilt som sikkerhet for betingede forpliktelser, 
samt (og i overensstemmelse med nr. 60 bokstav a) og nr. 63 bokstav g)) alle vesentlige vilkår og betingelser 
knyttet til eiendeler som er stilt som sikkerhet.

 c)  når et foretak har akseptert en sikkerhetsstillelse som det har tillatelse til å selge eller stille som sikkerhet 
på nytt, uansett om det foreligger mislighold fra eieren av sikkerheten, skal det opplyse om 

i)  den virkelige verdien av den aksepterte sikkerheten (finansielle og ikke-finansielle eiendeler),
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ii)  den virkelige verdien av sikkerhet som er solgt eller stilt som sikkerhet på nytt, samt om foretaket har 
en plikt til å returnere den, 

 og

iii)  alle vesentlige vilkår og betingelser som er tilknyttet foretakets bruk av denne sikkerheten (og i 
overensstemmelse med nr 60 bokstav a) og nr. 63 bokstav g)).

Sammensa t t e  f i nans i e l l e  i n s t rumen te r  med  f l e r e  i nnebygde  de r i va t e r

94. d)  Dersom et foretak har utstedt et instrument som inneholder både en forpliktelsesdel og en egenkapitaldel (se 
nr. 28), og instrumentet har flere innebygde derivatdeler hvis verdier er innbyrdes avhengige (for eksempel 
et innløsbart konvertibelt gjeldsinstrument), skal foretaket opplyse om disse delene samt den effektive renten 
på forpliktelsesdelen (ikke inkludert eventuelle innebygde derivater som er regnskapsført separat).

Finans i e l l e  e i ende l e r  og  f i nans i e l l e  f o rp l i k t e l s e r  t i l  v i r ke l i g  ve rd i  ove r  r e su l t a t e t  ( s e  også 
AG40)

94. e)  et foretak skal opplyse om finansielle eiendelers og finansielle forpliktelsers balanseførte verdier 

i)  som er klassifisert som holdt for omsetning,

 og

ii)  som ved førstegangsinnregning ble øremerket av foretaket som finansielle eiendeler og finansielle 
forpliktelser til virkelig verdi over resultatet (dvs. de som ikke er finansielle instrumenter, er klassifisert 
som holdt for omsetning).

 f)  Dersom foretaket har øremerket en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, skal foretaket 
opplyse om 

i)  omfanget av endringen i forpliktelsens virkelige verdi som ikke er henførbart til endringer i en 
referanserente (for eksempel liBor),

 og

ii)  differansen mellom forpliktelsens balanseførte verdi og det beløpet foretaket ville være kontraktsmessig 
forpliktet til å betale til forpliktelsens innehaver ved forfall.

Omklas s i f i s e r i ng

94. g) Dersom foretaket har omklassifisert en finansiell eiendel som målt til anskaffelseskost eller amortisert 
kost istedenfor til virkelig verdi (se ias 39 nr. 54), skal foretaket opplyse om grunnen til denne 
omklassifiseringen.

Resu l t a t r egnskap  og  egenkap i t a l

94. h)  et foretak skal opplyse om vesentlige poster av inntekter, kostnader, gevinster og tap som stammer fra 
finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, uansett om de er inkludert i resultatet eller som en separat 
bestanddel av egenkapitalen. for dette formålet skal opplysningene minst inneholde følgende poster:

i)  samlet renteinntekt og samlet rentekostnad (beregnet ved hjelp av effektiv rente-metoden) for finansielle 
eiendeler og finansielle forpliktelser som ikke er til virkelig verdi over resultatet, 
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ii)  for finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, beløpet for alle gevinster eller tap innregnet direkte i 
egenkapitalen i løpet av perioden og beløpet som ble ført ut av egenkapitalen og innregnet i resultatet 
for perioden, 

 og

iii)  beløpet for renteinntekt opptjent på finansielle eiendeler som har falt i verdi, i samsvar med aG93 i 
ias 39.

Verd i f a l l

94. i) et foretak skal opplyse om arten og omfanget av eventuelle tap ved verdifall innregnet i resultatet for 
en finansiell eiendel, separat for hver vesentlige klasse av finansielle eiendeler (nr. 55 gir veiledning om 
fastsettelse av klasser av finansielle eiendeler).

Mis l i gho ld  og  mang lende  opp fy l l e l s e

94. j)  når det gjelder eventuelle mislighold med hensyn til hovedstol, rente, fondsoppbygging eller 
innløsningsbestemmelser i løpet av perioden på innlån innregnet på balansedagen, samt alle andre tilfeller 
av manglende oppfyllelse i løpet av perioden for låneavtaler når slik manglende oppfyllelse gjør at långiver 
kan kreve tilbakebetaling (unntatt for slik manglende oppfyllelse som blir korrigert, eller som fører til at 
vilkårene for lånet blir reforhandlet, på eller før balansedagen), skal et foretak opplyse om 

i)  nærmere detaljer om slik manglende oppfyllelse, 

ii)  det beløpet som er innregnet på balansedagen med hensyn til innlån som den manglende oppfyllelsen 
gjelder, 

 og

iii)  når det gjelder beløp som det opplyses om under ii), om misligholdet er blitt rettet opp eller om vilkårene 
for innlånene er reforhandlet før tidspunktet da finansregnskapet ble godkjent for offentliggjøring.

95.  Når det gjelder opplysninger om manglende oppfyllelse av låneavtaler i samsvar med nr. 94 bokstav j), skal 
innlån omfatte andre utstedte gjeldsinstrumenter og finansielle forpliktelser enn kortsiktig leverandørgjeld på 
normale kredittvilkår. Når det har forekommet slik manglende oppfyllelse i løpet av perioden, og den manglende 
oppfyllelsen ikke er korrigert eller vilkårene for innlånet ikke er reforhandlet innen balansedagen, fastsettes 
virkningen av den manglende oppfyllelsen vedrørende klassifisering av forpliktelsen som kortsiktig eller langsiktig 
i henhold til IAS 1.

IKRAFTTREDELSE

96.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. et foretak skal ikke anvende denne standard på årsregnskap 
som omfatter perioder som begynner før 1. januar 2005, med mindre foretaket også anvender ias 39 (utgitt 
desember 2003). Dersom et foretak anvender denne standard på en periode som begynner tidligere enn 1. januar 
2005, skal foretaket opplyse om dette.

97.  Denne standard skal anvendes med tilbakevirkende kraft.

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

98.  Denne standard erstatter IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon», revidert i 2000.
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99.  Denne standard erstatter følgende tolkninger:

a)  SIC-5: «Klassifisering av finansielle instrumenter — vilkår for betinget oppgjør»,

b)  SIC-16: «Aksjekapital — tilbakekjøp av egne egenkapitalinstrumenter (egne aksjer)»,

 og

c)  SIC-17: «Egenkapital — utgifter til egenkapitaltransaksjoner».

100.  Denne standard trekker tilbake utkast til SIC-tolkning D34: «Finansielle instrumenter — instrumenter eller 
rettigheter som kan innløses av innehaver».
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VEDLEGG A

Veiledning i anvendelse av IAS 32: «Finansielle instrumenter — opplysninger og presentasjon»

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard.

AG1. Denne veiledningen i anvendelse forklarer anvendelsen av visse sider ved denne standard.

AG2. Denne standard omhandler ikke innregning eller måling av finansielle instrumenter. Krav vedrørende 
innregning og måling av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser er fastsatt i IAS 39: «Finansielle 
instrumenter — innregning og måling».

Definisjoner (nr. 11–14).

Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser

AG3. Valuta (kontanter) er en finansiell eiendel fordi de representerer et byttemiddel og er derfor grunnlaget som alle 
transaksjoner blir målt til og innregnet med i finansregnskapet. Et kontantinnskudd i en bank eller tilsvarende 
finansinstitusjon er en finansiell eiendel fordi den representerer den kontraktsmessig rettighet for innskyteren til 
å motta kontanter fra institusjonen eller til å utstede en sjekk eller et tilsvarende instrument mot sitt innestående 
til en kreditor som betaling for en finansiell forpliktelse.

AG4. Vanlige eksempler på finansielle eiendeler som representerer en kontraktsmessig rett til å motta kontanter 
i framtiden og tilsvarende finansielle forpliktelser som representerer en kontraktsmessig plikt til å levere 
kontanter i framtiden, er 

a)  kundefordringer og leverandørgjeld, 

b)  gjeldsbrev som innehas eller er utstedt, 

c)  utlån og innlån, 

 og

d)  obligasjoner som innehas eller er utstedt.

 I hvert enkelt tilfelle svarer den ene parts kontraktsmessige rett til å motta (eller plikt til å betale) til den annen 
parts tilsvarende plikt til å betale (eller rett til å motta).

AG5. En annen type finansielt instrument er et instrument der den økonomiske fordelen som skal mottas eller avgis, 
er en annen finansiell eiendel enn kontanter. Et gjeldsbrev som for eksempel skal betales i statsobligasjoner, gir 
innehaver en kontraktsmessig rett til å motta og utsteder en kontraktsmessig plikt til å levere statsobligasjoner, 
ikke kontanter. Obligasjonene er finansielle eiendeler fordi de representerer en plikt for det utstedende offentlige 
myndighet til å betale i kontanter. Gjeldsbrevet er derfor en finansiell eiendel for gjeldsbrevinnehaveren og en 
finansiell forpliktelse for gjeldsbrevutstederen.

AG6. «Evigvarende» gjeldsinstrumenter (som for eksempel «evigvarende» obligasjoner, ordinære obligasjoner og 
kapitalgjeldsbrev) gir vanligvis innehaveren en kontraktsmessig rett til å motta akontobetalinger av renter på 
fastsatte tidspunkter i framtiden på ubestemt tid, enten uten noen rett til å motta tilbakebetaling av hovedstolen, 
eller med rett til å motta tilbakebetaling av hovedstolen på vilkår som gjør dette svært usannsynlig eller som 
ligger svært langt inn i framtiden. Et foretak kan for eksempel utstede et finansielt instrument som krever at 
foretaket foretar evigvarende betalinger tilsvarende en fast rentesats på 8 % av en pålydende pariverdi eller 
hovedstol på VE 1 000(1). Dersom markedsrenten antas å være 8 % for instrumentet når det utstedes, antas det at 
utsteder påtar seg en kontraktsmessig plikt til å foreta en strøm av framtidige rentebetalinger som har en virkelig 
verdi (nåverdi) på VE 1 000 ved førstegangsinnregning. Innehaver og utsteder av instrumentet har henholdsvis 
en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse.

(1) I denne veiledningen er beløp angitt i «valutaenheter» (VE).
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AG7 En kontraktsmessig rett eller kontraktsmessig plikt til å motta, levere eller bytte finansielle instrumenter er i 
seg selv et finansielt instrument. En rekke av kontraktsmessige retter eller kontraktsmessige plikter oppfyller 
definisjonen av et finansielt instrument dersom den til slutt vil føre til at det mottas eller betales kontanter eller 
til at det anskaffes eller utstedes et egenkapitalinstrument.

AG8. Evnen til å utøve en kontraktsmessig rett eller kravet om å oppfylle en kontraktsmessig plikt kan være absolutt 
eller betinget av en framtidig hendelse. En finansiell garanti er for eksempel en kontraktsmessig rett for 
långiveren til å motta kontanter fra garantisten, og en tilsvarende kontraktsmessig plikt for garantisten til å 
betale långiveren, dersom låntakeren misligholder. Den kontraktsmessige retten og plikten foreligger på grunn 
av en tidligere transaksjon eller hendelse (aksept av garantien), selv om långiverens evne til å utøve sin rett og 
kravet mot garantisten om å levere i henhold til sin plikt begge er betinget av en framtidig misligholdshandling 
av låntakeren. En betinget rett og plikt oppfyller definisjonen av henholdsvis en finansiell eiendel og en 
finansiell forpliktelse, selv om slike eiendeler og forpliktelser ikke alltid blir innregnet i finansregnskapet.

AG9. I henhold til IAS 17: «Leieavtaler» blir en finansiell leieavtale i hovedsak ansett som en rett for utleieren 
til å motta, og en plikt for leietakeren til å betale, en strøm av betalinger som i realiteten er det samme som 
blandede betalinger av hovedstol og renter i henhold til en låneavtale. Utleieren regnskapsfører sin investering 
i det beløpet som skal mottas i henhold til leiekontrakten istedenfor selve den leide eiendelen. En operasjonell 
leieavtale blir på den annen side ansett som i hovedsak en ikke fullført kontrakt som binder utleieren til å levere 
bruken av en eiendel i framtidige perioder i bytte mot vederlag tilsvarende et honorar for en tjeneste. Utleieren 
fortsetter å regnskapsføre selve den leide eiendelen og ikke de framtidige beløp som skal mottas i henhold til 
kontrakten. Derfor blir en finansiell leieavtale ansett som et finansielt instrument og en operasjonell leieavtale 
ikke ansett som et finansielt instrument (bortsett fra når det gjelder de enkelte betalingene som i øyeblikket er 
forfalt og skal betales).

AG10.  Fysiske eiendeler (for eksempel beholdninger, eiendom, anlegg og utstyr), leide eiendeler og immaterielle 
eiendeler (for eksempel patenter og varemerker) er ikke finansielle eiendeler. Kontroll over slike fysiske og 
immaterielle eiendeler gir mulighet til å generere en inngående kontantstrøm eller en annen finansiell eiendel, 
men innebærer ingen rett til i øyeblikket å motta kontanter eller en annen finansiell eiendel.

AG11.  Eiendeler (for eksempel forhåndsbetalte kostnader) der den framtidige økonomiske fordelen er mottak av 
varer eller tjenester, og ikke rett til å motta kontanter eller en annen finansiell eiendel, er ikke finansielle 
eiendeler. Tilsvarende er poster som utsatt inntekt og de fleste garantiløfter ikke finansielle forpliktelser, fordi 
den utgående strømmen av økonomiske fordeler tilknyttet disse er levering av varer og tjenester og ikke en 
kontraktsmessig plikt til å betale kontanter eller en annen finansiell eiendel.

AG12.  Forpliktelser eller eiendeler som ikke er kontraktsmessige (for eksempel inntektsskatt som oppstår som en følge 
av lovfestede krav pålagt av offentlige myndigheter), er ikke finansielle forpliktelser eller finansielle eiendeler. 
Regnskapsføring av inntektsskatt omhandles i IAS 12: «Inntektsskatt». Tilsvarende oppstår ikke underforståtte 
plikter slik de er definert i IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» av kontrakter, 
og er dermed ikke finansielle forpliktelser.

Egenkapitalinstrumenter

AG13.  Eksempler på egenkapitalinstrumenter omfatter ordinære aksjer uten innløsningsrett, enkelte typer 
preferanseaksjer (se AG25 og AG26), og tegningsretter eller utstedte kjøpsopsjoner som tillater innehaver å 
tegne seg for eller kjøpe et fast antall ordinære aksjer uten innløsningsrett i det utstedende foretaket i bytte 
mot et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel. Et foretaks plikt til å utstede eller kjøpe et fast 
antall av egne egenkapitalinstrumenter i bytte mot et fast kontantbeløp eller en annen finansiell eiendel er et 
egenkapitalinstrument for foretaket. Dersom en slik kontrakt imidlertid medfører en plikt for foretaket til å 
betale i kontanter eller med en annen finansiell eiendel, medfører den også at det oppstår en forpliktelse for 
nåverdien av innløsningsbeløpet (se AG27 bokstav a)). En utsteder av ordinære aksjer uten innløsningsrett påtar 
seg en forpliktelse når denne gjør de formelle handlinger for å foreta en utdeling og blir rettslig forpliktet overfor 
aksjonærene til dette. Dette kan være tilfellet etter en erklæring om utbytte eller når foretaket kommer under 
likvidasjon og eventuelle eiendeler som er igjen etter at forpliktelsene er oppfylt, utdeles til aksjonærene.
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AG14.  En kjøpt kjøpsopsjon eller en annen tilsvarende kontrakt anskaffet av et foretak som gir foretaket rett til å 
gjenanskaffe et fast antall av sine egne egenkapitalinstrumenter i bytte mot levering av et fast kontantbeløp eller 
en annen finansiell eiendel, er ikke en finansiell eiendel for foretaket. Et eventuelt vederlag som ble betalt for 
en slik kontrakt, blir isteden fratrukket i egenkapitalen.

Finansielle derivater

AG15.  Finansielle instrumenter omfatter primære instrumenter (for eksempel fordringer, gjeld og egenkapitalinstrumenter) 
og finansielle derivater (som for eksempel finansielle opsjoner, børsomsatte terminkontrakter («futures») og 
ikke-børsomsatte terminkontrakter («forwards»), rentebytteavtaler og valutabytteavtaler). Finansielle derivater 
oppfyller definisjonen av et finansielt instrument, og faller dermed innenfor denne standards virkeområde.

AG16.  Finansielle derivater skaper rettigheter og plikter som har som virkning at de mellom partene i instrumentet 
overfører en eller flere av de finansielle risikomomentene som ligger i et underliggende primært finansielt 
instrument. Fra starten av gir finansielle derivater én part en kontraktsmessig rett til å bytte finansielle eiendeler 
eller finansielle forpliktelser med en annen part på vilkår som er potensielt gunstige, eller en kontraktsmessig 
plikt til å bytte finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser med en annen part på vilkår som er potensielt 
ugunstige. Disse fører imidlertid generelt(1) ikke til en overføring av det underliggende primære finansielle 
instrumentet ved starten av kontrakten, og en slik overføring finner ikke nødvendigvis sted ved kontraktens 
forfall. Enkelte instrumenter inneholder både en rett og en plikt til å foreta et bytte. Fordi vilkårene for byttet 
blir fastsatt ved starten av det finansielle derivatet, kan disse vilkårene bli gunstige eller ugunstige etter som 
prisene i finansmarkedene endrer seg.

AG17.  En salgsopsjon eller en kjøpsopsjon om å bytte finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser (dvs. andre 
finansielle instrumenter enn foretakets egne egenkapitalinstrumenter) gir innehaver en rett til å oppnå potensielle 
framtidige økonomiske fordeler knyttet til endringer i den virkelige verdien av det finansielle instrumentet som 
er kontraktens underliggende. Motsatt påtar utstederen av en opsjon seg en plikt til å gi avkall på potensielle 
framtidige økonomiske fordeler eller å ta på seg potensielle tap av økonomiske fordeler knyttet til endringer 
den virkelige verdien av det underliggende finansielle instrumentet. Innehaverens kontraktsmessige rett og 
utstederens plikt oppfyller definisjonen av henholdsvis en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse. Det 
finansielle instrumentet som er underliggende i en opsjonskontrakt, kan være en hvilken som helst finansiell 
eiendel, herunder aksjer i andre foretak og rentebærende instrumenter. En opsjon kan tvinge utstederen til å 
utstede et gjeldsinstrument istedenfor å overføre en finansiell eiendel, men det underliggende instrumentet i 
opsjonen vil utgjøre en finansiell eiendel for innehaveren dersom opsjonen ble utøvd. Opsjonsinnehaverens rett 
til å bytte den finansielle eiendelen på potensielt gunstige vilkår, og utstederens plikt til å bytte den finansielle 
eiendelen på potensielt ugunstige vilkår, er vesensforskjellige fra den underliggende finansielle eiendelen som 
skal byttes ved utøvelsen av opsjonen. Arten av innehaverens rett og av utstederens plikt påvirkes ikke av 
sannsynligheten for at opsjonen vil bli utøvd.

AG18.  Et annet eksempel på et finansielt derivat er en ikke-børsomsatt terminkontrakt som skal gjøres opp om seks 
måneder og der én part (kjøperen) lover å levere VE 1 000 000 i kontanter i bytte mot et pålydende beløp 
på VE 1 000 000 i statsobligasjoner med fast rente, og den annen part (selgeren) lover å levere et pålydende 
beløp på VE 1 000 000 i statsobligasjoner med fast rente i bytte mot VE 1 000 000 i kontanter. I løpet av de 
seks månedene har begge parter en kontraktsmessig rett og en kontraktsmessig plikt til å bytte finansielle 
instrumenter. Dersom markedskursen på statsobligasjonene stiger til over VE 1 000 000, vil betingelsene være 
gunstige for kjøperen og ugunstige for selgeren, men dersom markedskursen faller til under VE 1 000 000, 
vil virkningen være motsatt. Kjøperen har en kontraktsmessig rett (en finansiell eiendel) tilsvarende en 
rett i henhold til en kjøpsopsjon som innehas og en kontraktsmessig forpliktelse (en finansiell forpliktelse) 
tilsvarende en plikt i henhold til en utstedt salgsopsjon, og selgeren har en kontraktsmessig rett (en finansiell 
eiendel) tilsvarende en rett i henhold til en salgsopsjon som innehas og en kontraktsmessig plikt (en finansiell 
forpliktelse) tilsvarende en plikt i henhold til en utstedt kjøpsopsjon. På samme måte som med opsjoner utgjør 
disse kontraktsmessige rettene og pliktene finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser atskilt og forskjellig 
fra de underliggende finansielle instrumentene (obligasjonene og kontantene som skal byttes). Begge parter 
i en ikke-børsomsatt terminkontrakt har en plikt til å yte på avtalt tidspunkt, mens ytelse i henhold til en 
opsjonskontrakt bare forekommer dersom og når innehaveren av opsjonen velger å utøve den.

(1) Dette er tilfellet for de fleste, men ikke alle derivater, for eksempel i enkelte rentebytteavtaler på tvers av valutaer blir hovedstolen 
byttet ved inngåelsen (og byttet tilbake ved forfall).
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AG19.  Mange andre typer finansielle derivater inneholder en rett eller plikt til å foreta et framtidig bytte, herunder 
rentebytteavtaler og valutabytteavtaler, avtaler om rentetak og –gulv og kombinasjon av disse, lånetilsagn, 
sertifikatprogrammer og kredittrammer. En rentebytteavtale kan betraktes som en variant av en ikke-børsomsatt 
terminkontrakt der partene avtaler å foreta en serie framtidige bytter av kontantbeløp, ett beløp beregnet med 
henvisning til flytende rente og det andre med henvisning til fast rente. Børsomsatte terminkontrakter er en 
annen variant av terminkontrakter, som i hovedsak skiller seg fra disse ved at kontraktene er standardiserte og 
omsettes på en børs.

Kontrakter om å kjøpe eller selge ikke-finansielle gjenstander (nr. 8–10)

AG20.  Kontrakter om å kjøpe eller selge ikke-finansielle gjenstander oppfyller ikke definisjonen av et finansielt 
instrument fordi den kontraktsmessige retten til den ene part til å motta en ikke-finansiell eiendel eller tjeneste, 
og den tilsvarende plikten til den annen part ikke oppretter noen gjeldende rett eller plikt for noen av partene 
til å motta, levere eller bytte en finansiell eiendel. Kontrakter som for eksempel bestemmer at oppgjør bare 
kan skje ved mottak eller levering av en ikke-finansiell gjenstand (for eksempel en opsjon, terminkontrakt på 
sølv, børsomsatt eller ikke-børsomsatt), er ikke finansielle instrumenter. Mange varekontrakter er av denne 
typen. Noen er standardiserte i form og omsettes i organiserte markeder på stort sett samme måte som enkelte 
finansielle derivater. En børsomsatt råvareterminkontrakt kan for eksempel kjøpes og selges enkelt for kontanter 
fordi den er notert på børs og kan skifte eier mange ganger. Partene som kjøper og selger kontrakten, omsetter 
imidlertid faktisk den underliggende råvaren. Muligheten til å kunne kjøpe eller selge en råvarekontrakt for 
kontanter, hvor enkelt en slik kontrakt kan kjøpes eller selges og muligheten for forhandling av et kontant 
oppgjør av plikten til å motta eller levere råvaren endrer ikke kontraktens fundamentale karakter på en måte som 
skaper et finansielt instrument. Ikke desto mindre faller enkelte kontrakter om kjøp og salg av ikke-finansielle 
gjenstander som kan gjøres opp netto eller ved bytte av finansielle instrumenter, eller der den ikke-finansielle 
gjenstanden enkelt kan konverteres til kontanter, inn under virkeområdet til denne standard på samme måte som 
om de var finansielle instrumenter (se nr. 8).

AG21.  En kontrakt som involverer mottak eller levering av fysiske eiendeler, fører ikke til noen finansiell eiendel hos 
den ene part og en finansiell forpliktelse hos den annen part, med mindre den tilhørende betalingen blir utsatt 
ut over tidspunktet da de fysiske eiendelene blir overført. Dette er for eksempel tilfellet med kjøp eller salg av 
varer på kreditt.

AG22.  Enkelte kontrakter er råvaretilknyttet, men medfører ikke oppgjør ved fysisk mottak eller levering av en råvare. 
Disse kontraktene angir oppgjør ved kontantbetalinger i henhold til en formel i kontrakten, og ikke ved betaling 
av faste beløp. Hovedstolen til en obligasjon kan for eksempel beregnes ved å anvende markedsprisen på olje 
som gjelder ved obligasjonens forfall på en fast mengde olje. Hovedstolen indeksfastsettes med henvisning til 
en råvarepris, men gjøres bare opp i kontanter. En slik kontrakt utgjør et finansielt instrument.

AG23.  Definisjonen av et finansielt instrument omfatter også en kontrakt som fører til en ikke-finansiell eiendel eller 
en ikke-finansiell forpliktelse i tillegg til en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse. Slike finansielle 
instrumenter gir ofte én part en opsjon om å bytte en finansiell eiendel mot en ikke-finansiell eiendel. 
En oljetilknyttet obligasjon kan for eksempel gi innehaveren rett til å motta en strøm av faste periodiske 
rentebetalinger og et fast beløp i kontanter ved forfall, med en opsjon om å bytte hovedstolen med en fast 
mengde olje. Ønskeligheten av å utøve denne opsjonen vil variere fra tid til annen, avhengig av oljens virkelige 
verdi i forhold til bytteforholdet mellom kontanter og olje (bytteprisen) som ligger i obligasjonen. Hensikten 
hos innehaveren av obligasjonen vedrørende utøvelse av opsjonen påvirker ikke det reelle innholdet i eiendelens 
ulike bestanddeler. Innehaverens finansielle eiendel og utstederens finansielle forpliktelse gjør obligasjonen til 
et finansielt instrument, uansett hvilke andre typer av eiendeler og forpliktelser som skapes samtidig.

AG24.  Selv om denne standard ikke ble utviklet for å anvendes på råvarekontrakter eller andre kontrakter som 
ikke oppfyller definisjonen av et finansielt instrument eller faller innenfor nr. 8, kan foretak anse det som 
hensiktsmessig å anvende de relevante opplysningskravene i denne standard på slike kontrakter.
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Presentasjon

Forpliktelser og egenkapital (nr. 15–27)

Ingen kontraktsmessig plikt til å levere kontanter eller en annen finansiell eiendel (nr. 17–20)

AG25.  Preferanseaksjer kan utstedes med ulike rettigheter. Når det skal fastsettes om en preferanseaksje er en 
finansiell forpliktelse eller et egenkapitalinstrument, vurderer en utsteder de særlige rettighetene som er knyttet 
til aksjen for å avgjøre om den utviser de grunnleggende kjennetegnene på en finansiell forpliktelse. En 
preferanseaksje som for eksempel inneholder bestemmelser om innløsning på et bestemt tidspunkt eller etter 
innehaverens valg, inneholder en finansiell forpliktelse fordi utstederen har en plikt til å overføre finansielle 
eiendeler til innehaveren av aksjen. En utsteders mulige manglende evne til å oppfylle en plikt om å innløse en 
preferanseaksje når utstederen er kontraktsmessig forpliktet til dette, enten på grunn av mangel på midler, en 
lovfestet restriksjon eller utilstrekkelige overskudd eller reserver, vil ikke fjerne denne plikten. En opsjon for 
utsteder til å innløse aksjene i kontanter oppfyller ikke definisjonen av en finansiell forpliktelse fordi utstederen 
ikke har noen eksisterende plikt til å overføre finansielle eiendeler til aksjonærene. I dette tilfellet ligger 
valget om innløsning av aksjene fullt og helt hos utstederen. Det kan imidlertid oppstå en plikt når utstederen 
av aksjene utøver sin opsjon, vanligvis ved at aksjonærene blir varslet formelt om en intensjon om å innløse 
aksjene.

AG26.  Når preferanseaksjer er ikke-innløsbare, blir den korrekte klassifiseringen bestemt av de andre rettighetene 
som er knyttet til dem. Klassifisering er basert på en vurdering av det reelle innholdet i de kontraktsmessige 
ordningene og definisjonene av en finansiell forpliktelse og et egenkapitalinstrument. Når avgjørelsen om 
utdeling til innehavere av preferanseaksjene, enten denne er kumulativ eller ikke-kumulativ, fullt og helt 
er opp til utstederen, er aksjene egenkapitalinstrumenter. Klassifiseringen av en preferanseaksje som et 
egenkapitalinstrument eller en finansiell forpliktelse påvirkes for eksempel ikke av 

a)  tidligere utdelinger, 

b)  en intensjon om framtidige utdelinger, 

c)  en mulig negativ innvirkning på prisen på utstederens ordinære aksjer dersom utdelinger ikke skjer (på 
grunn av restriksjoner på utbetaling av utbytte på de ordinære aksjene dersom utbytte ikke blir betalt på 
preferanseaksjene),

d)  omfanget av utstederens reserver, 

e)  en utsteders forventning til periodens resultat, 

 eller

f)  utstederens evne eller manglende evne til å øve innflytelse på omfanget av periodens resultat.

Oppgjør i foretakets egne egenkapitalinstrumenter (nr. 21–24)

AG27.  Følgende eksempler illustrerer hvordan ulike typer av kontrakter vedrørende et foretaks egne 
egenkapitalinstrumenter klassifiseres:

a)  En kontrakt som vil bli gjort opp av foretaket ved at det mottar eller leverer et fast antall av egne aksjer 
uten noe framtidig vederlag, eller bytter et fast antall av egne aksjer mot et fast kontantbeløp eller en annen 
finansiell eiendel, er et egenkapitalinstrument. Derfor blir et eventuelt vederlag som mottas eller betales 
for en slik kontrakt, lagt til eller trukket fra direkte i egenkapitalen. Et eksempel er en utstedt aksjeopsjon 
som gir motparten en rett til å kjøpe et fast antall av foretakets aksjer til et fast kontantbeløp. Dersom 
kontrakten imidlertid krever at foretaket kjøper (innløser) sine egne aksjer for kontanter eller en annen 
finansiell eiendel på et tidspunkt som er fastsatt eller lar seg fastsette, eller ved påkrav, skal foretaket også 
innregne en finansiell forpliktelse for nåverdien av innløsningsbeløpet. Et eksempel er et foretaks plikt i 
henhold til en ikke-børsomsatt terminkontrakt til å kjøpe tilbake et fastsatt antall egne aksjer til et fastsatt 
kontantbeløp.
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b)  Et foretaks plikt til å kjøpe sine egne aksjer for kontanter fører til en finansiell forpliktelse for 
innløsningsbeløpets nåverdi, selv om antallet aksjer som foretaket er forpliktet til å kjøpe tilbake, ikke er 
fast, eller plikten er betinget av at motparten utøver en innløsningsrett. Ett eksempel på en betinget plikt 
er et utstedt opsjon som krever at foretaket kjøper tilbake sine egne aksjer for kontanter dersom motparten 
utøver sin opsjon.

c)  En kontrakt som skal gjøres opp i kontanter eller med en annen finansiell eiendel, er en finansiell eiendel 
eller en finansiell forpliktelse selv om kontantbeløpet eller en annen finansiell eiendel som vil mottas eller 
leveres, er basert på endringer i markedsprisen på foretakets egen egenkapital. Et eksempel på dette er en 
aksjeopsjon som skal gjøres opp netto i kontanter.

d)  En kontrakt som vil bli gjort opp i et varierende antall av foretakets egne aksjer hvis verdi er lik et fast beløp 
eller et beløp basert på endringer i en underliggende variabel (for eksempel en råvarepris), er en finansiell 
eiendel eller en finansiell forpliktelse. Et eksempel er en utstedt opsjon om å kjøpe gull som, dersom den 
utøves, skal gjøres opp netto i foretakets egne instrumenter ved at foretaket leverer så mange av disse 
instrumentene at det tilsvarer verdien av opsjonskontrakten. En slik kontrakt er en finansiell eiendel eller 
en finansiell forpliktelse selv om den underliggende variabelen er foretakets egen aksjekurs og ikke gull. 
Tilsvarende er en kontrakt som vil bli gjort opp i et fast antall av foretakets egne aksjer, men rettighetene 
knyttet til disse aksjene vil variere, slik at oppgjørsverdien tilsvarer et fast beløp eller et beløp basert på 
endringer i en underliggende variabel, en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse.

Vilkår for betinget oppgjør (nr. 25)

AG28.  Nr. 25 krever at dersom en del av en bestemmelse om betinget oppgjør som kan framtvinge oppgjør i kontanter 
eller en annen finansiell eiendel (eller på en annen måte som ville føre til at instrumentet ble en finansiell 
forpliktelse) ikke er reell, påvirker ikke oppgjørsbestemmelsen klassifiseringen av et finansielt instrument. 
En kontrakt som bare krever oppgjør i kontanter eller i et variabelt antall av foretakets egne aksjer når 
det forekommer en hendelse som er ekstremt sjelden, svært unormal og meget usannsynlig, er dermed et 
egenkapitalinstrument. Tilsvarende kan oppgjør i et fast antall av et foretaks egne aksjer være kontraktsmessig 
utelukket ved omstendigheter som ligger utenfor foretakets kontroll, men dersom det ikke er noen reell mulighet 
for at disse omstendighetene vil inntreffe, er det korrekt med klassifisering som et egenkapitalinstrument.

Behandling i konsernregnskap

AG29.  I konsernregnskap presenterer et foretak minoritetsinteresser — dvs. andre parters interesser i egenkapital og 
inntekter til foretakets datterforetak — i samsvar med IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» og IAS 27: 
«Konsernregnskap og separat finansregnskap». Når et finansielt instrument (eller en bestanddel av dette) skal 
klassifiseres i konsernregnskap, tar et foretak i betraktning alle avtalte vilkår og betingelser mellom medlemmer 
av konsernet og innehaverne av instrumentet ved avgjørelsen av om konsernet som helhet har noen plikt til 
å avlevere kontanter eller en annen finansiell eiendel med hensyn til instrumentet eller til å gjøre det opp på 
en måte som fører til en klassifisering som forpliktelse. Når et datterforetak i et konsern utsteder et finansielt 
instrument og et morforetak eller en annen enhet i konsernet avtaler tilleggsvilkår direkte med innehaverne av 
instrumentet (for eksempel en garanti), kan det være at konsernet ikke har noen valgadgang med hensyn til 
utdelinger eller innløsning. Selv om det er korrekt for datterforetaket å klassifisere instrumentet uten hensyn til 
disse tilleggsvilkårene i sitt individuelle finansregnskap, må virkningen for andre avtaler mellom medlemmer 
i konsernet og innehaverne av instrumentet tas i betraktning for å sikre at konsernregnskap gjenspeiler de 
kontraktene og transaksjonene som konsernet som helhet har inngått. I den utstrekning det foreligger en slik 
bestemmelse om plikt eller oppgjør, blir instrumentet (eller den bestanddelen av det som er underlagt plikten) 
klassifisert som en finansiell forpliktelse i konsernregnskapet.

Sammensatte finansielle instrumenter (nr. 28–32)

AG30.  Nr. 28 kommer bare til anvendelse for utstedere av sammensatte ikke-derivative finansielle instrumenter. 
Nr. 28 omhandler ikke sammensatte finansielle instrumenter fra innehaverens perspektiv. IAS 39 omhandler 
skillet mellom innebygde derivater fra perspektivet til innehavere av sammensatte finansielle instrumenter som 
inneholder gjelds- og egenkapitaldeler.
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AG31.  En vanlig form for sammensatt finansielt instrument er et gjeldsinstrument med innebygd konverteringsopsjon, 
for eksempel en obligasjon som er konverterbar til ordinære aksjer hos utsteder, og uten andre innebygde 
derivatdeler. Nr. 28 krever at utsteder av et slikt finansielt instrument presenterer forpliktelsesdelen og 
egenkapitaldelen separat i balansen, på følgende måte:

a)  Utsteders plikt til å foreta planmessige betalinger av renter og hovedstol er en finansiell forpliktelse 
som eksisterer så lenge instrumentet ikke er konvertert. Ved førstegangsinnregning er den virkelige 
verdien av forpliktelsesdelen nåverdien av den kontraktsmessig fastsatte strømmen av framtidige 
kontantstrømmer, diskontert med den renten som anvendes i markedet på dette tidspunkt på instrumenter 
med sammenlignbar kredittstatus, og som i hovedsak gir de samme kontantstrømmene på samme vilkår, 
men uten konverteringsopsjonen.

b)  Egenkapitalinstrumentet er en innebygd opsjon om å konvertere forpliktelsen til utsteders egenkapital. Den 
virkelige verdien av denne opsjonen omfatter dens tidsverdi og dens eventuelle egenverdi. Denne opsjonen 
har verdi ved førstegangsinnregning selv om den er dårlig posisjonert for utøvelse.

AG32.  Ved konvertering av et konvertibelt instrument ved forfall fraregner foretaket forpliktelsesdelen og innregner 
den som egenkapital. Den opprinnelige egenkapitaldelen gjenstår som egenkapital (selv om den kan overføres 
fra én post i egenkapitalen til en annen). Det foreligger ingen gevinster eller tap ved konvertering ved forfall.

AG33.  Når et foretak bringer et konvertibelt instrument til opphør før forfall ved en tidlig innløsning eller et tidlig 
tilbakekjøp der de opprinnelige konverteringsrettighetene ikke blir endret, fordeler foretaket det betalte 
vederlaget samt eventuelle transaksjonsutgifter ved tilbakekjøpet eller innløsningen på instrumentets 
forpliktelses- og egenkapitaldeler på tidspunktet for transaksjonen. Den metoden som benyttes til fordeling av 
det betalte vederlaget samt transaksjonsutgiftene på de separate bestanddelene er i overensstemmelse med den 
metoden som ble benyttet i den opprinnelige fordelingen for de separate bestanddelene av provenyet mottatt av 
foretaket da det konvertible instrumentet ble utstedt, i samsvar med nr. 28–32.

AG34.  Når fordelingen av vederlaget er foretatt, blir eventuelle gevinster eller tap behandlet i samsvar med de 
regnskapsprinsippene som kommer til anvendelse på den tilknyttede bestanddelen, på følgende måte:

a)  omfanget av gevinster eller tap knyttet til forpliktelsesdelen blir innregnet i resultatet, 

 og

b)  omfanget av vederlaget knyttet til egenkapitaldelen blir innregnet i egenkapitalen.

AG35.  Et foretak kan endre vilkårene til et konvertibelt instrument for å fremme tidlig konvertering, for eksempel ved 
å tilby et mer fordelaktig konverteringsforhold eller betale et annet tilleggsvederlag i tilfellet av konvertering før 
et nærmere angitt tidspunkt. Differansen på tidspunktet da vilkårene blir endret mellom den virkelige verdien 
av det vederlaget innehaveren mottar ved konvertering av instrumentet i henhold til de reviderte vilkårene og 
den virkelige verdien av vederlaget som innehaveren ville ha mottatt i henhold til de opprinnelige vilkårene, 
innregnes som tap i resultatet.

Egne aksjer (nr. 33 og nr. 34)

AG36.  Et foretaks egne egenkapitalinstrumenter blir ikke innregnet som finansiell eiendel uansett grunnen til at de 
kjøpes tilbake. Nr. 33 krever at et foretak som kjøper tilbake sine egne egenkapitalinstrumenter, skal trekke 
fra disse egenkapitalinstrumentene i egenkapitalen. Men når et foretak holder sin egenkapital på vegne av 
andre, for eksempel en finansinstitusjon som holder sin egenkapital på vegne av en klient, foreligger det et 
agentforhold, og som følge av dette skal slike beholdninger ikke inkluderes i foretakets balanse.
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Rente, utbytte, tap og gevinster (nr. 35–41)

AG37.  Følgende eksempel viser anvendelsen av nr. 35 på et sammensatt finansielt instrument. Anta at en ikke-kumulativ 
preferanseaksje skal innløses mot kontanter om fem år, men at det er valgfritt for foretaket å betale utbytte før 
innløsningstidspunktet. Et slikt instrumentet er et sammensatt finansielt instrument, der forpliktelsesdelen er 
nåverdien av innløsningsbeløpet. Avviklingen av diskonteringen for denne bestanddel blir innregnet i resultatet 
og klassifisert som rentekostnad. Eventuelt utbytte som ble betalt, er tilknyttet egenkapitaldelen og blir dermed 
innregnet som en utdeling av resultatet. En lignende behandling ville anvendes dersom innløsningen ikke 
var tvungen, men opp til innehaveren, eller dersom aksjen var tvungent konvertibel til et varierende antall 
ordinære aksjer beregnet til å tilsvare et fast beløp eller et beløp basert på endringer i en underliggende variabel 
(for eksempel en råvare). Men dersom et eventuelt ubetalt utbytte blir lagt til innløsningsbeløpet, er hele 
instrumentet en forpliktelse. I et slikt tilfelle blir alt utbytte klassifisert som rentekostnad.

Motregning av en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse (nr. 42–50)

AG38.  For å motregne en finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse må et foretak ha en gjeldende håndhevbar 
juridisk rett til å motregne de innregnede beløpene. Et foretak kan ha en betinget rett til å motregne innregnede 
beløp, som for eksempel i en generell avtale om avregning eller i enkelte former for gjeld uten regressrett, men 
slike retter er bare håndhevbare dersom en framtidig hendelse inntreffer, vanligvis mislighold hos motparten. 
En slik ordning oppfyller dermed ikke betingelsene for motregning.

AG39.  Denne standard foreskriver ikke noen særlig behandling for såkalte «syntetiske instrumenter», som er grupper 
av separate finansielle instrumenter som er anskaffet og innehas for å etterligne et annet instruments kjennetegn. 
For eksempel utgjør en langsiktig gjeld med flytende rente kombinert med en rentebytteavtale som involverer 
mottak av flytende betalinger og faste innbetalinger, en langsiktig gjeld med fast rente. Hvert av de enkeltstående 
finansielle instrumentene som sammen utgjør et «syntetisk instrument», representerer en kontraktsmessig rett 
eller plikt med egne vilkår og betingelser, og hver av disse instrumentene kan overføres eller gjøres opp for 
seg. Hvert enkelt finansielt instrument er eksponert for risiko som kan være forskjellige fra den risikoen andre 
finansielle instrumenter er eksponert for. Når ett finansielt instrument i et «syntetisk instrument» er en eiendel 
og et annet er en forpliktelse, blir de ikke motregnet og presentert i et foretaks balanse på nettogrunnlag med 
mindre de oppfyller kriteriene for motregning i nr. 42. Det skal gis opplysninger om de vesentligste vilkårene 
og betingelsene til hvert finansielle instrument, selv om et foretak i tillegg kan indikere arten av forhold mellom 
de enkelte instrumentene (se nr. 65).

Opplysninger

Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser satt til virkelig verdi over resultatet (nr. 94 bokstav f))

AG40.  Dersom et foretak øremerker en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, skal det opplyse 
om beløpet for endringen i den virkelige verdien av forpliktelsen som ikke er henførbar til endringer i en 
referanserente (for eksempel LIBOR). For en forpliktelse hvis virkelige verdi blir fastsatt på grunnlag av en 
observert markedspris kan dette beløpet estimeres slik:

a)  Først beregner foretaket forpliktelsens internrente ved periodens begynnelse ved hjelp av den observerte 
markedsprisen på forpliktelsen og forpliktelsens kontraktsmessige kontantstrømmer ved periodens 
begynnelse. Fra denne internrenten trekker foretaket referanserenten på begynnelsen av perioden for å 
komme fram til en instrument-spesifikk bestanddel av internrenten.

b)  Deretter beregner foretaket forpliktelsens nåverdi ved hjelp av forpliktelsens kontraktsmessige 
kontantstrømmer på begynnelsen av perioden og en diskonteringssats lik summen av referanserenten på 
slutten av perioden og den instrument-spesifikke bestanddelen av internrenten på begynnelsen av perioden, 
som fastsatt i bokstav a).
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c)  Det beløpet som ble beregnet i bokstav b) blir så redusert med eventuelle kontanter betalt på forpliktelsen 
i løpet av perioden og økt for å gjenspeile økningen i virkelig verdi som oppstår fordi de kontraktsmessige 
kontantstrømmene er én periode nærmere sine forfallstidspunkter.

d)  Differansen mellom den observerte markedsprisen på forpliktelsen ved slutten av perioden og det 
beløpet som ble fastsatt i bokstav c), er endringen i virkelig verdi som ikke er henførbar til endringer i 
referanserenten. Det er dette beløpet det skal opplyses om.
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IFRIC-TOLKNING 1

Endringer i eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser

HENVISNINGER:

IAS 1 «Presentasjon av finansregnskap» (revidert 2003)

IAS 8 «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil»

IAS 16 «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 2003)

IAS 23 «Låneutgifter»

IAS 36 «Verdifall på eiendeler» (revidert 2004)

IAS 37 «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler»

BAKGRUNN

1.  Mange foretak har plikt til å demontere, fjerne og rehabilitere eiendom, anlegg og utstyr. I denne tolkning henvises 
slike plikter til som «stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser». I henhold til IAS 
16 skal anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr omfatte førstegangsestimatet på utgiftene til å 
demontere og fjerne enheten og å rehabilitere tomten der enheten er plassert til opprinnelig stand, for plikter som 
et foretak pådrar seg enten når enheten anskaffes eller som en følge av at enheten i løpet av en bestemt periode er 
benyttet til andre formål enn til å produsere beholdninger i løpet av perioden. IAS 37 inneholder krav til hvordan 
stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser skal måles. Denne tolkning gir veiledning 
om hvordan virkningene av endringer i målingen av eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og 
tilsvarende forpliktelser skal regnskapsføres.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne tolkning kommer til anvendelse på endringer i målingen av eksisterende stengnings- og 
rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser som er både 

a)  innregnet som en del av anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr i samsvar med IAS 16, 

 og

b)  innregnet som forpliktelse i samsvar med IAS 37.

For eksempel kan det finnes en stengnings- eller rehabiliteringsforpliktelse eller tilsvarende forpliktelse for 
stengning av et anlegg, rehabilitering av en miljøskade i utvinningsindustrien eller fjerning av utstyr.

PROBLEMSTILLING

3.  Denne tolkning omhandler hvordan virkningene av følgende hendelser som endrer målingen av eksisterende 
stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser skal regnskapsføres: 

a)  en endring i den estimerte utgående strømmen av ressurser som omfatter økonomiske fordeler (for eksempel 
kontantstrømmer) som kreves for å gjøre opp plikten, 
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b)  en endring i den gjeldende markedsbaserte diskonteringsrenten som definert i IAS 37 nr. 47 (dette inkluderer 
endringer i pengers tidsverdi og den risiko som er spesifikk for forpliktelsen), 

 og

c)  en økning som gjenspeiler tidsforløpet (også vist til som avvikling av diskonteringen).

KONSENSUS

4.  Endringer i målingen av en eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelse og en tilsvarende forpliktelse som 
er resultat av endringer i den estimerte tidsplanen eller det estimerte beløpet for den utgående strømmen av ressurser 
som omfatter økonomiske fordeler som kreves for å gjøre opp plikten, eller en endring i diskonteringsrenten, skal 
regnskapsføres i samsvar med nr. 5–7 nedenfor.

5.  Dersom den tilknyttede eiendelen måles ved hjelp av anskaffelseskostmodellen:

a)  Endringer i forpliktelsen skal, med forbehold for bokstav b), legges til eller trekkes fra den tilknyttede 
eiendelens anskaffelseskost i inneværende periode.

b)  Beløpet som trekkes fra eiendelens anskaffelseskost, skal ikke overstige eiendelens balanseførte verdi. 
Dersom en nedgang i forpliktelsen overstiger eiendelens balanseførte verdi, skal det overskytende umiddelbart 
innregnes i resultatet.

c)  Dersom justeringen fører til et tillegg til en eiendels anskaffelseskost, skal foretaket vurdere om dette er en 
indikasjon på at eiendelens nye balanseførte verdi ikke vil være fullt ut gjenvinnbar. Dersom en slik indikasjon 
foreligger, skal foretaket teste eiendelen for verdifall ved å estimere dens gjenvinnbare beløp, og regnskapsføre 
et eventuelt tap ved verdifall i samsvar med IAS 36.

6.  Dersom den tilknyttede eiendelen blir målt ved hjelp av verdireguleringsmodellen:

a)  Endringer i forpliktelsen endrer verdireguleringsreserven som har vært innregnet for denne eiendelen, slik at 

i)  en nedgang i forpliktelsen (med forbehold for bokstav b)) skal krediteres direkte til verdireguleringsreserven 
i egenkapitalen, bortsett fra at den skal innregnes i resultatet i den utstrekning den reverserer negativ 
verdireguleringsreserve for eiendelen som tidligere har vært innregnet i resultatet, og 

ii)  en økning i forpliktelsen skal innregnes i resultatet, bortsett fra at den skal debiteres direkte 
i verdireguleringsreserven i egenkapitalen inntil et beløp tilsvarende en eventuell kreditsaldo i 
verdireguleringsreserven for denne eiendelen.

b)  Dersom en reduksjon i forpliktelsen overstiger den balanseførte verdien som ville ha vært innregnet dersom 
eiendelen var blitt balanseført i henhold til anskaffelseskostmodellen, skal det overskytende umiddelbart 
innregnes i resultatet.

c)  En endring i forpliktelsen er en indikasjon på at eiendelen kan måtte verdireguleres for å sikre at den 
balanseførte verdien ikke avviker vesentlig fra den verdi som ville ha blitt beregnet ved hjelp av den virkelige 
verdien på balansedagen. Enhver slik verdiregulering skal tas hensyn til ved fastsettelsen av beløpene som skal 
føres i resultatet og egenkapitalen i henhold til bokstav a). Dersom en verdiregulering er nødvendig, skal alle 
eiendelene i denne klassen verdireguleres.

d)  IAS 1 krever at det i regnskapet gis opplysninger om endringer i egenkapital for alle inntekts- eller 
kostnadsposter som blir innregnet direkte i egenkapitalen. For å oppfylle dette kravet skal endringen i 
verdireguleringsreserven som oppstår av en endring i forpliktelsen, identifiseres separat og opplyses som 
dette.
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7.  Eiendelens avskrivbare beløp blir avskrevet over eiendelens utnyttbare levetid. Når den tilknyttede eiendelen derfor 
har nådd slutten av sin utnyttbare levetid, skal alle påfølgende endringer i forpliktelse innregnes i resultatet etter 
hvert som de skjer. Dette gjelder både i henhold til anskaffelseskostmodellen og verdireguleringsmodellen.

8.  Den periodiske avviklingen av diskonteringen skal innregnes i resultatet som en finansieringsutgift etter hvert som 
den skjer. Den tillatte alternative metoden for kapitalisering i henhold til IAS 23 er ikke tillatt.

IKRAFTTREDELSE

9.  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. september 2004 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en periode som 
begynner tidligere enn 1. september 2004, skal foretaket opplyse om dette.

OVERGANGSBESTEMMELSER

10.  Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i samsvar med kravene i IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 
endringer i regnskapsestimater og feil»(1).

(1) Dersom et foretak anvender denne tolkning for en periode som begynner 1. januar 2005 eller tidligere, skal foretaket følge kravene 
i den tidligere utgaven av IAS 8, som hadde tittelen «Periodens resultat, grunnleggende feil og endringer i regnskapsprinsipper», 
med mindre foretaket anvender den reviderte utgaven av den nevnte standarden for den tidligere perioden.
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VEDLEGG

Endringer i IFRS 1 «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for  
finansiell rapportering»

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. september 2004 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» og tilhørende 
dokumenter gjøres følgende endringer:

I nr. 12 i nevnte IFRS endres henvisningen til nr. 13–25D til henvisningen til nr. 13–25E.

I nr. 13 i nevnte IFRS skal bokstav h) og i) samt ny bokstav j) lyde:

h)  aksjebaserte betalingstransaksjoner (nr. 25B og nr. 25C), 

i)  forsikringskontrakter (nr. 25D),

 og

j)  stengningsforpliktelser inkludert i anskaffelseskost for eiendom, anlegg og utstyr (nr. 25E).

I nevnte IFRS skal ny overskrift og nytt nr. 25E lyde:

Endringer i eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende  
forpliktelser inkludert i anskaffelseskost for eiendom, anlegg og utstyr

25E  IFRIC 1: «Endringer i eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser» 
krever nærmere spesifiserte endringer i stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser eller tilsvarende forpliktelser 
som skal legges til eller trekkes fra anskaffelseskost for den tilknyttede eiendelen, og eiendelens justerte 
avskrivbare beløp blir deretter avskrevet framover over eiendelens gjenværende utnyttbare levetid. Det kreves ikke 
at en førstegangsbruker etterkommer disse kravene for endringer i slike forpliktelser som skjedde før tidspunktet 
for overgang til IFRS-er. En førstegangsbruker som benytter seg av dette unntaket, skal 

a)  måle forpliktelsen på tidspunktet for overgang til IFRS-ene i samsvar med IAS 37, 

b)  estimere, i den utstrekning forpliktelsen faller inn under virkeområdet til IFRIC 1, det beløpet som ville vært 
inkludert i anskaffelseskost for den tilknyttede eiendelen da forpliktelsen oppstod første gang, ved å diskontere 
forpliktelsen til det tidspunktet ved å benytte det best mulige estimatet for de(n) historiske risikojusterte 
diskonteringsrenten(e) som ville vært gjeldende for denne forpliktelsen over den mellomliggende perioden, 

 og

c)  beregne den akkumulerte avskrivningen for dette beløpet på tidspunktet for overgang til IFRS-ene, på grunnlag 
av det gjeldende estimatet av eiendelens utnyttbare levetid og ved hjelp av det avskrivningsprinsippet som 
foretaket har vedtatt i henhold til IFRS-ene.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003(2) ble det 
vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 
forelå 1. september 2002.

2)  18. desember 2003 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standard Board) 13 reviderte internasjonale 
regnskapsstandarder, og meddelte at IAS 15: «Informasjon 
om virkningene av prisendringer» trekkes tilbake. Formålet 
med revisjonen var en videre forbedring av de eksisterende 
internasjonale regnskapsstandardenes kvalitet og innbyrdes 
sammenheng.

3)  Generelt hadde dette forbedringsprosjektet som mål å 
redusere eller fjerne alternativer samt overflødige og 
motstridende regler i standardene, behandle visse spørsmål 
om overensstemmelse og forbedre de eksisterende 
standardenes struktur. For å gjøre standardene klarere, 
mer overensstemmende og omfattende har IASB i tillegg 
besluttet å innlemme eksisterende tolkninger i de forbedrede 
standardene.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 261 av 13.10.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 

nr. 2237/2004 (EUT L 393 av 31.12.2004, s. 1).

4)  Samråd med teknisk sakkyndige på området bekrefter 
at de reviderte IAS-ene oppfyller de tekniske kriteriene 
for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) 
nr. 1606/2002, særlig kravet om at de skal være i den 
europeiske offentlighetens interesse.

5)  Som en følge av vedtakelsen av standardene i 
forbedringsprosjektet må andre internasjonale 
regnskapsstandarder og tolkninger endres for å sikre 
at det er overensstemmelse mellom internasjonale 
regnskapsstandarder. Disse endringene får innvirkning på 
internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 
nr. 1, på internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 7, 12, 
14, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 og 41 og på 
tolkning nr. 7, 12, 13, 21, 22, 25, 27 og 32 fra Den faste 
tolkningskomité (SIC). Vedtakelsen av disse standardene 
innebærer at tolkning nr. 1, 2, 3, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 
23, 24, 30 og 33 fra Den faste tolkningskomité (SIC) 
oppheves.

6)  Forordning (EF) nr. 1725/2003 bør derfor endres.

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1725/2003 gjøres følgende 
endringer:

1.  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, 2, 8, 10, 16, 
17, 21, 24, 27, 28, 31, 33 og 40 erstattes med teksten i 
vedlegget til denne forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2238/2004

av 29. desember 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 
hensyn til IFRS 1 og IAS 1-10, 12-17, 19-24, 27-38, 40 og 41 samt SIC 1-7, 11-14, 18-27 og 30-33(*)

2008/EØS/22/71

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 394 av 31.12.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 46 av 15.9.2005, s. 38.
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2.  IAS 15 samt SIC nr. 1, 2, 3, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 
30 og 33 oppheves.

3.  Som en følge av vedtakelsen av IAS 1 må IAS nr. 12, 19, 
34, 35 og 41 endres for å sikre overensstemmelse mellom 
internasjonale regnskapsstandarder.

4.  Som en følge av vedtakelsen av IAS 2 må IAS 14 og 
IAS 34 endres for å sikre overensstemmelse mellom 
internasjonale regnskapsstandarder.

5.  Som en følge av vedtakelsen av IAS 8 må IFRS 1, IAS nr. 7, 
12, 14, 19, 20, 22, 23, 34, 35, 36, 37 og 38 samt SIC nr. 12, 
13, 21, 22, 25, 27 og 31 endres for å sikre overensstemmelse 
mellom internasjonale regnskapsstandarder.

6.  Som en følge av vedtakelsen av IAS 10 må IAS nr. 22, 
35 og 37 endres for å sikre overensstemmelse mellom 
internasjonale regnskapsstandarder.

7.  Som en følge av vedtakelsen av IAS 16 må IFRS 1 og 
IAS nr. 14, 34, 36, 37 og 38 samt SIC nr. 13, 21 og 32 
endres for å sikre overensstemmelse mellom internasjonale 
regnskapsstandarder.

8.  Som en følge av vedtakelsen av IAS 21 må IFRS 1, 
IAS nr. 7, 12, 29, 34, 38 og 41 samt SIC-7 endres 
for å sikre overensstemmelse mellom internasjonale 
regnskapsstandarder.

9.  Som en følge av vedtakelsen av IAS 24 må IAS 30 
endres for å sikre overensstemmelse mellom internasjonale 
regnskapsstandarder.

10.  Som en følge av vedtakelsen av IAS 27 må IAS 22 og 
SIC-12 endres for å sikre overensstemmelse mellom 
internasjonale regnskapsstandarder.

11.  Som en følge av vedtakelsen av IAS 31 må SIC-13 
endres for å sikre overensstemmelse mellom internasjonale 
regnskapsstandarder.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse senest 1. januar 2005.

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

Utferdiget i Brussel, 29. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IAS-nr. Tittel

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap

IAS 2 Beholdninger

IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil

IAS 10 Hendelser etter balansedagen

IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr
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IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap 

IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak

IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet

IAS 33 Resultat per aksje

IAS 40 Investeringseiendom

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
informasjon kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.uk.
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Viktige kilder til estimeringsusikkerhet 116-124

Andre opplysninger 125-126
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Denne reviderte standard erstatter IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert 1997), og får anvendelse på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette grunnlaget for presentasjon av finansregnskap til allmenn bruk, 
med sikte på å sikre sammenlignbarhet både med foretakets eget finansregnskap i tidligere perioder og med 
finansregnskap fra andre foretak. For å oppnå dette setter denne standard opp overordnede krav til presentasjon 
av finansregnskap, retningslinjer for dets struktur og minstekrav til dets innhold. Innregning og måling av samt 
opplysninger om spesielle transaksjoner og andre hendelser omhandles i andre standarder og i tolkninger.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes på alle typer finansregnskap til allmenn bruk som utarbeides og presenteres i 
samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (ifrs-er).

3.  Finansregnskap til allmenn bruk er regnskap som er ment å fylle behovet til brukere som ikke er i en slik stilling 
at de kan kreve rapporter som er spesialtilpassede for å oppfylle deres særlige informasjonsbehov. Finansregnskap 
til allmenn bruk omfatter regnskap som enten presenteres separat eller i et offentlig tilgjengelig dokument, for 
eksempel en årsrapport eller et prospekt. Denne standard gjelder ikke for strukturen og innholdet i delårsregnskap 
utarbeidet i samsvar med IAS 34: «Delårsrapportering». Nr. 13-41 gjelder imidlertid for slike finansregnskap. 
Denne standard gjelder i samme omfang for alle foretak uansett om de skal utarbeide konsernregnskap eller separat 
finansregnskap, som definert i IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap».

4.  IAS 30: «Opplysninger i finansregnskapet til banker og tilsvarende finansinstitusjoner» spesifiserer utvidede krav 
for banker og tilsvarende finansinstitusjoner som er i samsvar med kravene i denne standard.

5.  I denne standard benyttes terminologi som er egnet for foretak som har overskudd som mål, herunder offentlige 
forretningsdrivende foretak. Private, offentlige eller statlige foretak som ikke har overskudd som mål, og som 
ønsker å anvende denne standard, kan måtte endre beskrivelsene av enkelte av postene i finansregnskapet og av 
selve finansregnskapet.

6.  Tilsvarende kan det for foretak som ikke har egenkapital som definert i IAS 32: «Finansielle instrumenter: 
opplysninger og presentasjon» (for eksempel visse verdipapirfond), og foretak hvis andelskapital ikke består av 
egenkapital (for eksempel visse samvirkeforetak), være nødvendig å tilpasse presentasjonen av medlemmenes eller 
andelseiernes andeler i finansregnskapet.
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FORMÅLET MED FINANSREGNSKAP

7.  Finansregnskap er en strukturert representasjon av et foretaks finansielle stilling og finansielle inntjening. 
Formålet med finansregnskap til allmenn bruk er å gi opplysninger om et foretaks finansielle stilling, finansielle 
inntjening og kontantstrømmer, som er nyttig for en stor gruppe av brukere som skal ta økonomiske beslutninger. 
Finansregnskapet viser også resultatet av ledelsens forvaltning av de ressurser den er betrodd. For å ivareta dette 
mål må finansregnskapet gi opplysninger om foretakets

a)  eiendeler,

b)  forpliktelser,

c)  egenkapital,

d)  inntekter og kostnader, herunder gevinster og tap,

e)  andre endringer i egenkapital, 

 og

f)  kontantstrømmer.

Denne informasjonen, sammen med annen informasjon i noter til finansregnskapet, er til hjelp for brukere 
av finansregnskap som ønsker å kunne forutsi foretakets framtidige kontantstrømmer, særlig med hensyn til 
tidfesting og sikkerhet.

FINANSREGNSKAPETS BESTANDDELER

8.  et fullstendig finansregnskap inneholder

a)  en balanse,

b)  et resultatregnskap,

c)  en oppstilling av endringer i egenkapital som viser enten

i)  alle endringer i egenkapital, 

 eller

ii)  andre endringer i egenkapital enn dem som skyldes transaksjoner med eiere som handler i egenskap av 
at de er eiere, 

d)  en kontantstrømoppstilling, 

 og

e)  noter, som består av en oversikt over viktige regnskapsprinsipper og andre forklarende noter.

9.  I tillegg til finansregnskapet presenterer mange foretak en finansiell beretning fra ledelsen som beskriver og 
forklarer de viktigste trekkene ved foretakets finansielle inntjening og finansielle stilling, samt de vesentligste 
usikkerhetsfaktorer foretaket står overfor. En slik rapport kan blant annet inneholde en gjennomgåelse av

a)  hovedfaktorer og påvirkninger som bestemmer finansiell inntjening, herunder endringer i rammene for 
foretakets virksomhet, foretakets reaksjoner på slike endringer og virkningen av disse, samt foretakets 
retningslinjer for investering med sikte på å opprettholde og styrke den finansielle inntjeningen, herunder 
foretakets utbyttepolitikk,

b)  foretakets finansieringskilder og målsetting når det gjelder gjeldsgrad, 

 og

c)  de av foretakets ressurser som ikke er innregnet i balansen i samsvar med IFRS.
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10.  Mange foretak presenterer dessuten rapporter og oppstillinger i tillegg til finansregnskapet, for eksempel 
miljørapporter og verdiskapningsregnskap, spesielt i næringer der miljøfaktorer er betydningsfulle og der de 
ansatte anses å være en viktig brukergruppe. Rapporter og oppstillinger som presenteres utenom finansregnskapet, 
omfattes ikke av IFRS-ene

DEFINISJONER

11.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«ikke praktisk mulig». Det er ikke praktisk mulig å overholde et krav når foretaket etter å ha gjort alle rimelige 
anstrengelser fortsatt ikke kan overholde kravet.

«internasjonale standarder for finansiell rapportering (ifrs-er) er standarder og tolkninger vedtatt av iasB 
(international accounting standards Board). De omfatter

a)  internasjonale standarder for finansiell rapportering, 

b)  internasjonale regnskapsstandarder, 

 og

c)  tolkninger utarbeidet av Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (ifriC) eller dens 
forgjenger, Den faste tolkningskomité (siC).

«vesentlig». Utelatelser eller feilaktige opplysninger om poster anses som vesentlige dersom de hver for seg 
eller samlet kan påvirke økonomiske beslutninger som tas av brukere på grunnlag av finansregnskapet. 
vesentlighet avhenger av utelatelsens eller feilens størrelse og art vurdert ut fra de rådende omstendigheter. 
Postens størrelse eller art, eller en kombinasjon av disse, kan være den avgjørende faktor.

«noter» inneholder opplysninger utover dem som presenteres i balansen, resultatregnskapet, oppstillingen 
av endringer i egenkapital og kontantstrømoppstillingen. notene inneholder forklarende beskrivelser eller 
utskilling av poster som er opplyst i nevnte regnskapsoppstillinger, samt opplysninger om poster som ikke 
oppfyller kravene til innregning i disse regnskapsoppstillingene.

12.  Ved vurdering av om en utelatelse eller feil kan påvirke brukernes økonomiske beslutninger, og dermed er 
vesentlig, må det tas hensyn til brukernes egenskaper. I henhold til nr. 25 i «Ramme for utarbeiding og presentasjon 
av finansregnskap» forutsettes det at brukerne har et rimelig kjennskap til forretningsvirksomhet, økonomi 
og regnskapsførsel samt vilje til å studere opplysningene med rimelig grundighet. Derfor må vurderingen ta 
hensyn til hvordan brukere med slike egenskaper med rimelighet kan forventes å bli påvirket i sine økonomiske 
beslutninger.

OVERORDNEDE HENSYN

DEKKENDE FRAMSTILLING OG OVERENSSTEMMELSE MED IFRS-ER

13.  finansregnskap skal gi en dekkende framstilling av foretakets finansielle stilling, finansielle inntjening 
og kontantstrømmer. en dekkende framstilling forutsetter en korrekt representasjon av virkningene av 
transaksjoner, andre hendelser og forhold i samsvar med definisjonene og innregningskriteriene for eiendeler, 
forpliktelser, inntekter og kostnader som fastsatt i rammen. anvendelsen av ifrs-er, om nødvendig med 
tilleggsopplysninger, forventes å føre til finansregnskap som gir en dekkende framstilling.

14.  et foretak der finansregnskapet er i overensstemmelse med ifrs-er, skal gi en uttrykkelig og uforbeholden 
erklæring om dette i notene. Det skal ikke angis at finansregnskap er i overensstemmelse med ifrs-er med 
mindre regnskapet overholder alle kravene i ifrs-ene.
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15.  I praktisk talt alle tilfeller oppnås en dekkende framstilling ved at de relevante IFRS-er overholdes. En dekkende 
framstilling krever dessuten at et foretak

a)  velger og anvender regnskapsprinsipper i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i 
regnskapsmessige estimater og feil». IAS 8 fastsetter et hierarki av bindende retningslinjer som ledelsen skal 
ta i betraktning ved fravær av en standard eller tolkning som gjelder særskilt for en post.

b)  presenterer informasjon, herunder regnskapsprinsipper, på en måte som gir relevant, pålitelig, sammenlignbar 
og forståelig informasjon.

c)  gir tilleggsopplysninger når oppfyllelsen av de særskilte kravene i IFRS-er ikke er tilstrekkelig til å sikre 
at brukerne forstår hvilken virkning bestemte transaksjoner og andre hendelser og forhold har på foretakets 
finansielle stilling og finansielle inntjening.

16.  Ukorrekte regnskapsprinsipper kan ikke rettes opp verken ved opplysninger om hvilke regnskapsprinsipper som 
er anvendt, eller ved noter eller forklarende materiale.

17.  i de svært sjeldne tilfellene der ledelsen konkluderer med at overensstemmelse med et krav i en standard eller 
en tolkning ville gi en så misvisende framstilling at den ville være så villedende at den ville være i strid med 
formålet med finansregnskap som fastsatt i rammen, skal foretaket fravike kravet fastsatt i nr. 18 dersom de 
relevante rammereglene krever, eller på annen måte ikke forbyr, slik fravikelse.

18.  når et foretak fraviker et krav i en standard eller en tolkning i samsvar med nr. 17, skal det opplyse om

a)  at ledelsen har konkludert med at finansregnskapet gir en dekkende framstilling av foretakets finansielle 
stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer,

b)  at finansregnskapet er i overensstemmelse med de relevante standarder og tolkninger, men at foretaket har 
valgt å fravike et bestemt krav for å oppnå en dekkende framstilling,

c)  tittelen på den standard eller tolkning som foretaket har fraveket, arten av fravikelsen, herunder hvilken 
regnskapsmessig behandling som ville følge av standarden eller tolkningen, begrunnelsen for hvorfor 
denne behandlingen under disse omstendighetene ville være så misvisende at den ville være i strid med 
formålet med finansregnskap som fastsatt i rammen, samt hvilken regnskapsmessig behandling som er 
valgt, 

 og

d)  for hver periode som presenteres, den finansielle virkningen fravikelsen har på hver post i finansregnskapet 
som skulle ha vært presentert i samsvar med kravet.

19.  når et foretak har fraveket et krav i en standard eller tolkning i en tidligere periode, og fravikelsen påvirker 
beløpene som er innregnet i finansregnskapet for inneværende periode, skal foretaket gi de opplysningene som 
er fastsatt i nr. 18 bokstav c) og d).

20.  Nr. 19 får for eksempel anvendelse når et foretak i en tidligere periode har fraveket et krav i en standard eller en 
tolkning med hensyn til måling av eiendeler eller forpliktelser, og fravikelsen påvirker målingen av endringer i 
eiendeler og forpliktelser som er innregnet i finansregnskapet for inneværende periode.
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21.  i de svært sjeldne tilfeller der ledelsen fastslår at oppfyllelsen av et krav i en standard eller en tolkning ville gi 
en så misvisende framstilling at den ville være i strid med formålet med finansregnskap som fastsatt i rammen, 
men de relevante rammeregler forbyr at kravet fravikes, skal foretaket i størst mulig grad redusere de misvisende 
aspektene som forventes å oppstå ved overholdelse av kravet, ved å opplyse om

a)  navnet på standarden eller tolkningen, fravikelsens art og årsaken til at ledelsen har konkludert med at 
overholdelse av kravet under omstendighetene ville gi en så misvisende framstilling at den er i strid med 
formålet med finansregnskap som fastsatt i rammen, 

 og

b)  for hver periode som presenteres, hvilke justeringer av de enkelte poster i finansregnskapet som ledelsen 
mener er nødvendige for å oppnå en dekkende framstilling.

22.  I henhold til nr. 17-21 er en opplysning i strid med målsettingen med finansregnskap når den ikke gir en dekkende 
framstilling av de transaksjoner og andre hendelser og forhold som den enten påstås å representere eller med 
rimelighet kan forventes å representere, og derfor kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som tas av 
brukerne av finansregnskapet. Ved vurdering av hvorvidt overholdelse av et bestemt krav i en standard eller 
tolkning ville gi en så misvisende framstilling at den ville være i strid med formålet med finansregnskap som 
fastsatt i Rammen, skal ledelsen ta hensyn til

a)  hvorfor formålet med finansregnskapet ikke nås under de bestemte omstendighetene, 

 og

b)  hvordan foretakets omstendigheter skiller seg fra omstendighetene til andre foretak som overholder kravet. 
Dersom andre foretak under lignende omstendigheter oppfyller kravet, forutsettes det, om ikke annet kan 
påvises, at foretakets overholdelse av kravet ikke ville gi en så misvisende framstilling at den ville være i strid 
med formålet med finansregnskap som fastsatt i Rammen.

Fortsatt drift

23.  ved utarbeiding av finansregnskapet skal ledelsen foreta en vurdering av et foretaks evne til fortsatt drift. 
finansregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift, med mindre ledelsen enten har til hensikt 
å avvikle foretaket eller å legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. Dersom 
ledelsen, når den foretar sin vurdering, har kjennskap til vesentlige usikkerheter knyttet til hendelser eller 
forhold som kan så betydelig tvil om foretakets evne til fortsatt drift, skal det opplyses om denne usikkerheten. 
når finansregnskap ikke er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, skal det opplyses om dette og om 
grunnlaget som finansregnskapet er utarbeidet etter, samt gis en begrunnelse for hvorfor foretaket ikke anses 
for å være i fortsatt drift.

24.  Ved vurdering av om forutsetningen om fortsatt drift passer eller ikke, skal ledelsen ta hensyn til all tilgjengelig 
informasjon om framtiden, som er minst, men ikke begrenset til, tolv måneder fra balansedagen. Omfanget av 
vurderingen avhenger av forholdene i hvert enkelt tilfelle. Når et foretak har en forhistorie med lønnsom virksomhet 
og lett tilgang til finansielle ressurser, kan det normalt konkluderes med at forutsetningen om fortsatt drift passer 
uten at det foretas detaljerte analyser. I andre tilfeller kan ledelsen ha behov for å vurdere en lang rekke faktorer i 
forbindelse med nåværende og forventet lønnsomhet, avdragsplaner for gjeld og mulige refinansieringskilder før 
den kan konkludere med at forutsetningen om fortsatt drift passer.

Periodiseringsprinsipp

25.  et foretak skal utarbeide finansregnskapet, med unntak av kontantstrømoppstillingen, ved anvendelse av 
periodiseringsprinsippet.

26.  Når periodiseringsprinsippet anvendes, innregnes poster som eiendeler, forpliktelser, egenkapital, inntekter og 
kostnader (finansregnskapets bestanddeler) når de oppfyller definisjonene og innregningskriteriene for disse 
bestanddelene i Rammen.
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Konsistent presentasjon

27.  Presentasjon og klassifisering av poster i finansregnskapet skal være de samme fra én regnskapsperiode til den 
neste, med mindre

a)  det etter en betydelig endring i arten av foretakets virksomhet eller en gjennomgåelse av dets finansregnskap, 
er åpenbart at en annen presentasjon eller klassifisering ville være mer egnet ut fra kriteriene for valg og 
anvendelse av regnskapsprinsipper i ias 8, 

 eller

b)  en standard eller en tolkning krever en endring av presentasjonen.

28.  En betydelig overtakelse eller avhendelse, eller en gjennomgåelse av finansregnskapets presentasjon, kan 
antyde at finansregnskapet bør presenteres på en annen måte. Et foretak skal bare endre presentasjonen av sitt 
finansregnskap dersom den endrede presentasjonen gir informasjon som er pålitelig og mer relevant for brukerne 
av finansregnskapet, og den endrede strukturen forventes å være varig, slik at sammenlignbarheten ikke forringes. 
Når det foretas en slik endring av presentasjonen, skal foretaket omklassifisere sammenligningsinformasjonen i 
samsvar med nr. 38 og 39.

Vesentlighet og sammenslåing

29.  Hver klasse av ensartede poster som er vesentlige, skal presenteres separat i finansregnskapet. Poster av 
forskjellig art eller med forskjellig funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige.

30.  Finansregnskap er resultatet av bearbeiding av et stort antall transaksjoner eller andre hendelser som er slått 
sammen i klasser etter art eller funksjon. Siste trinn i sammenslåings- og klassifiseringsprosessen er presentasjonen 
av sammenslåtte og klassifiserte data som utgjør poster i balansen, resultatregnskapet, oppstillingen av endringer 
i egenkapital og kontantstrømoppstillingen eller i notene. Dersom en post ikke anses som vesentlig i seg selv, 
kan den slås sammen med andre poster enten i disse regnskapsoppstillingene eller i notene. En post som ikke 
er vesentlig nok til å bli spesifisert som egen post i disse regnskapsoppstillingene, kan likevel være tilstrekkelig 
vesentlig til å bli presentert separat i notene.

31.  Vesentlighetsprinsippet betyr at et bestemt opplysningskrav i en standard eller en tolkning ikke nødvendigvis må 
oppfylles dersom informasjonen ikke er vesentlig.

Motregning

32.  eiendeler og forpliktelser samt inntekter og kostnader skal ikke motregnes med mindre det kreves eller tillates 
i henhold til en standard eller en tolkning.

33.  Det er viktig at eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader rapporteres separat. Motregning i enten 
resultatregnskapet eller balansen vil, unntatt i de tilfellene der motregning gjenspeiler innholdet i en transaksjon 
eller en annen hendelse, redusere brukeres mulighet både til å forstå de transaksjoner og andre hendelser og 
forhold som har oppstått, samt til å vurdere foretakets framtidige kontantstrømmer. Måling av eiendeler netto etter 
verdiregulering, for eksempel fradrag for ukurante beholdninger eller fradrag for tap på tapsutsatte fordringer, er 
ikke motregning.

34.  IAS 18: «Driftsinntekter» definerer driftsinntekter og krever at de måles til virkelig verdi av vederlag som er 
mottatt eller skal mottas, idet det tas hensyn til eventuelle avslag og volumrabatter som foretaket innrømmer. Et 
foretak vil i sin ordinære virksomhet gjennomføre andre transaksjoner som ikke skaper driftsinntekter, og som 
anses perifere i forhold til foretakets primære inntektsskapende virksomhet. Resultatet av slike transaksjoner 
presenteres ved å nettoføre inntektene mot tilhørende kostnader som oppstår ved samme transaksjon eller hendelse, 
når denne presentasjonsmåten gjenspeiler det reelle innholdet i transaksjonen eller hendelsen. Eksempel:

a)  gevinster og tap ved avhending av anleggsmidler, herunder investeringer og driftsmidler, rapporteres ved at 
eiendelens balanseførte verdi og tilhørende salgskostnader trekkes fra provenyet ved avhendingen,

 og
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b)  utgifter knyttet til en avsetning som innregnes i samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser 
og betingede eiendeler», og refunderes etter en kontraktsmessig avtale med tredjemann (for eksempel en 
leverandørgaranti), kan nettoføres mot den tilknyttede utgiftsrefusjonen.

35.  I tillegg rapporteres gevinster og tap som oppstår av en gruppe av lignende transaksjoner, på nettogrunnlag, for 
eksempel valutagevinster eller –tap, eller gevinster eller tap som oppstår av finansielle instrumenter som holdes for 
handel. Slike gevinster og tap skal imidlertid rapporteres separat dersom de er vesentlige.

Sammenligningsinformasjon

36.  med mindre en standard eller en tolkning tillater eller krever noe annet, skal det gis sammenligningsinformasjon 
for foregående regnskapsperiode for alle beløp som presenteres i finansregnskapet. sammenligningsinformasjon 
skal inkluderes for forklarende og beskrivende informasjon når dette er relevant for en forståelse av inneværende 
periodes finansregnskap.

37.  I noen tilfeller kan forklarende informasjon som finnes i finansregnskapet for én eller flere tidligere perioder, 
fortsatt være relevant for inneværende periode. For eksempel kan detaljer om en rettstvist hvis utfall var usikkert 
ved forrige balansedag og som fremdeles ikke er avgjort, også tas med for inneværende periode. Brukere har nytte 
av informasjon om at det forelå en usikkerhet ved forrige balansedag, og om hvilke tiltak som er truffet i løpet av 
perioden for å bøte på denne usikkerheten.

38.  når presentasjonen eller klassifiseringen av poster i finansregnskapet endres, skal sammenligningstallene 
omklassifiseres med mindre det ikke er praktisk mulig å gjøre dette. når sammenligningstall omklassifiseres, 
skal foretaket opplyse om

a)  arten av omklassifiseringen,

b)  størrelsen på hver post eller klasse av poster som omklassifiseres, 

 samt

c)  grunnen til omklassifiseringen.

39.  når det ikke er praktisk mulig å omklassifisere sammenligningstall, skal foretaket opplyse om

a)  grunnen til at beløpene ikke er omklassifisert, 

 samt

b)  arten av de endringer som ville ha blitt foretatt dersom beløpene hadde blitt omklassifisert.

40.  Forbedret sammenlignbarhet mellom informasjon for ulike perioder hjelper brukerne i deres økonomiske 
beslutninger, særlig fordi det gjør det mulig å vurdere tendenser i finansiell informasjon med henblikk på 
prognoser. I noen tilfeller er det ikke praktisk mulig å omklassifisere sammenligningsinformasjon for en bestemt 
tidligere periode for å oppnå sammenlignbarhet med inneværende periode. Et eksempel er at det ikke har vært 
samlet inn data i tidligere periode(r) på en måte som gjør det mulig å omklassifisere, og det kan vise seg praktisk 
vanskelig å rekonstruere denne informasjonen.

41.  IAS 8 omhandler de justeringer av sammenligningsinformasjon som kreves når et foretak endrer regnskapsprinsipper 
eller korrigerer feil.

STRUKTUR OG INNHOLD

Innledning

42.  Denne standard krever at visse opplysninger spesifiseres i balansen, resultatregnskapet og oppstillingen av 
endringer i egenkapital samt opplysninger om andre regnskapsposter i disse oppstillingene eller i notene. IAS 7 
fastsetter krav til presentasjon av en kontantstrømoppstilling.
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43.  I denne standard benyttes begrepet «opplysninger» noen ganger i vid forstand, slik at det omfatter poster som 
spesifiseres i balansen, resultatregnskapet, oppstillingen av endringer i egenkapital og kontantstrømoppstillingen, 
samt i notene. Også andre standarder og tolkninger krever at det gis opplysninger. Med mindre noe annet er angitt 
andre steder i denne standard eller i en annen standard eller tolkning, skal slike opplysninger spesifiseres enten i 
balansen, resultatregnskapet, oppstillingen av endringer i egenkapital eller kontantstrømoppstillingen (alt etter hva 
som er relevant), eller i notene.

Identifisering av Finansregnskap

44.  finansregnskapet skal lett kunne identifiseres og skilles fra annen informasjon som gis i det samme 
offentliggjorte dokumentet.

45.  IFRS-er gjelder bare for finansregnskap, og ikke for annen informasjon som presenteres i en årsrapport eller et 
annet dokument. Det er derfor viktig at brukere kan skille den informasjon som er utarbeidet i henhold til IFRS-er, 
fra annen informasjon som kan være nyttig for brukere, men som ikke omfattes av disse kravene.

46.  Hver bestanddel av finansregnskapet klart skal kunne identifiseres. i tillegg skal følgende informasjon gis på en 
framtredende plass, og om nødvendig gjentas for å gi en riktig forståelse av informasjonen som presenteres:

a)  navnet på det regnskapspliktige foretaket eller annen form for identifikasjon, samt eventuelle endringer i 
disse opplysningene fra foregående balansedag,

b)  om finansregnskapet gjelder ett enkelt foretak eller et konsern,

c)  balansedag eller regnskapsperioden som finansregnskapet dekker, alt etter hva som er mest hensiktsmessig 
i den aktuelle bestanddelen,

d)  presentasjonsvaluta, som definert i ias 21: «virkningene av valutakursendringer», 

 og

e)  graden av avrunding som er benyttet ved presentasjon av beløp i finansregnskapet.

47.  Kravene i nr. 46 oppfylles normalt ved å benytte sideoverskrifter og forkortede kolonneoverskrifter på hver side 
i finansregnskapet. Det kreves et visst skjønn ved avgjørelsen av hvordan slik informasjon best kan presenteres. 
Dersom finansregnskapet for eksempel presenteres elektronisk, vil det ikke alltid være benyttet egne sider, og 
de ovennevnte opplysningene bør da presenteres ofte nok til å sikre en korrekt forståelse av informasjonen i 
finansregnskapet.

48.  Finansregnskap blir ofte gjort mer forståelig ved at informasjon presenteres i hele tusen eller hele millioner enheter 
av den aktuelle presentasjonsvalutaen. Dette er akseptabelt så lenge det opplyses om graden av avrunding som er 
benyttet i presentasjonen, og så lenge relevant informasjon ikke er utelatt.

Rapporteringsperiode

49.  finansregnskap skal presenteres minst hvert år. når et foretak endrer balansedag og årsregnskapet presenteres 
for en periode som er lengre eller kortere enn ett år, skal foretaket, i tillegg til opplysninger om perioden 
finansregnskapet gjelder for, gi opplysninger om

a)  årsaken til at det benyttes en kortere eller lengre periode, 

 samt

b)  at sammenligningstall i resultatregnskapet, oppstilling av endringer i egenkapital, kontantstrømoppstilling 
og tilhørende noter ikke er fullt ut sammenlignbare.
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50.  Normalt vil finansregnskap konsekvent utarbeides for en regnskapsperiode på ett år. Imidlertid er det noen foretak 
som av praktiske grunner foretrekker å rapportere i perioder på for eksempel 52 uker. Denne standard er ikke til 
hinder for slik praksis, ettersom finansregnskapet etter en slik praksis ikke vil være vesentlig forskjellig fra et 
finansregnskap som presenteres for ett år.

Balanse

Sondr ingen  ko r t s i k t i g / l angs ik t i g

51.  et foretak skal presentere omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige forpliktelser som 
separate klassifiseringer i balansen i samsvar med nr. 57-67, unntatt når en presentasjon basert på likviditet 
gir informasjon som er pålitelig og mer relevant. når det foreligger et slikt unntak, skal alle eiendeler og 
forpliktelser presenteres i hovedtrekk etter likviditet.

52.  Uavhengig av presentasjonsform skal foretaket for hver eiendelspost og forpliktelsespost som er satt sammen 
av beløp med forventet gjenvinning eller oppgjør innen a) høyst tolv måneder etter balansedagen og b) mer enn 
tolv måneder etter balansedagen, opplyse om hvilket beløp som forventes å bli gjenvunnet eller gjort opp etter 
mer enn tolv måneder.

53.  Når et foretak leverer varer eller yter tjenester innenfor en klart avgrenset driftssyklus, vil en egen klassifisering 
av omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige forpliktelser spesifisert i balansen gi nyttig 
informasjon ved at det skilles mellom nettoeiendeler som til enhver tid sirkulerer som arbeidskapital i foretaket, 
og de eiendelene som benyttes i foretakets langsiktige drift. Dette framhever også eiendeler som forventes å bli 
realisert innen nåværende driftssyklus, samt forpliktelser som forfaller til betaling innenfor samme periode.

54.  For noen foretak, for eksempel finansinstitusjoner, gir en presentasjon av eiendeler og forpliktelser i stigende 
eller synkende rekkefølge etter likviditet informasjon som er pålitelig og mer relevant enn en sondring mellom 
omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige forpliktelser, fordi foretaket ikke leverer varer eller 
yter tjenester innenfor en klart avgrenset driftssyklus.

55.  Ved anvendelse av nr. 51 er det tillatt for et foretak å presentere noen av sine eiendeler og forpliktelser ved å sondre 
mellom omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige forpliktelser, mens det presenterer andre 
eiendeler og forpliktelser etter likviditet, når dette gir informasjon som er pålitelig og mer relevant. Behovet for et 
blandet presentasjonsgrunnlag kan oppstå når et foretak har flere forskjellige virksomheter.

56.  Informasjon om forventede realisasjonsdatoer for eiendeler og forpliktelser er nyttig ved vurdering av et foretaks 
likviditet og solvens. IAS 32 krever at det gis opplysninger om forfallsdag for både finansielle eiendeler og 
finansielle forpliktelser. Finansielle eiendeler omfatter kundefordringer og andre fordringer, og finansielle 
forpliktelser omfatter leverandørgjeld og andre kortsiktige betalingsforpliktelser. Informasjon om forventet dato for 
gjenvinning og oppgjør for ikke-monetære eiendeler og forpliktelser, slik som beholdninger og avsetninger, er også 
nyttig, uavhengig av om eiendeler og forpliktelser klassifiseres som kortsiktige eller langsiktige. For eksempel bør 
et foretak opplyse om balanseført verdi av beholdninger som foretaket forventer å gjenvinne mer enn tolv måneder 
etter balansedagen.

Omløpsmid l e r

57.  en eiendel skal klassifiseres som omløpsmiddel når den oppfyller ett av følgende kriterier:

a)  den forventes å bli realisert i, eller holdes for salg eller forbruk i, foretakets ordinære driftssyklus, 

b)  den primært holdes for handel, 
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c)  den forventes å bli realisert innen tolv måneder etter balansedagen, 

 eller

d)  den er i form av kontanter eller en kontantekvivalent (som definert i ias 7: «kontantstrømoppstilling»), 
med mindre den er underlagt en begrensning som gjør at den ikke kan realiseres eller benyttes til å gjøre 
opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter balansedagen.

alle andre eiendeler skal klassifiseres som anleggsmidler.

58.  I denne standard omfatter begrepet «anleggsmidler» materielle og immaterielle eiendeler, driftsmidler og finansielle 
eiendeler av langsiktig art. Denne standard forbyr ikke bruk av alternative beskrivelser så lenge meningen er klar.

59.  Et foretaks driftssyklus er tiden mellom anskaffelse av eiendeler som skal bearbeides, og realisasjon av eiendelene 
i kontanter eller kontantekvivalenter. Når det ikke er mulig å foreta en klar avgrensning av foretakets ordinære 
driftssyklus, antas den å vare i tolv måneder. Omløpsmidler omfatter eiendeler (for eksempel beholdninger og 
kundefordringer) som selges, forbrukes eller realiseres som en del av den ordinære driftssyklusen, selv om de ikke 
forventes å bli realisert innen tolv måneder etter balansedagen. Omløpsmidler omfatter også eiendeler som holdes 
primært for handel (finansielle eiendeler i denne kategorien klassifiseres som eiendeler som holdes for handel i 
samsvar med IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»), og den kortsiktige delen av langsiktige 
finansielle eiendeler.

Kor t s i k t i ge  fo rp l i k t e l s e r

60.  en forpliktelse skal klassifiseres som kortsiktig når den oppfyller ett av følgende kriterier:

a)  den forventes å bli gjort opp i foretakets ordinære driftssyklus, 

b)  den primært holdes for handel, 

c)  den forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter balansedagen, 

 eller

d)  foretaket har ingen ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter 
balansedagen.

alle andre forpliktelser skal klassifiseres som langsiktige.

61.  Enkelte kortsiktige forpliktelser, for eksempel leverandørgjeld og visse avsetninger til lønn og andre driftsutgifter, 
er en del av arbeidskapitalen som benyttes i foretakets ordinære driftssyklus. Slike driftsposter klassifiseres som 
kortsiktige forpliktelser selv om de forfaller til oppgjør mer enn tolv måneder etter balansedagen. Den samme 
ordinære driftssyklusen gjelder for klassifisering av et foretaks eiendeler og forpliktelser. Når det ikke er mulig å 
foreta en klar avgrensning av foretakets ordinære driftssyklus, antas den å vare i tolv måneder.

62.  Andre kortsiktige forpliktelser gjøres ikke opp som en del av den ordinære driftssyklusen, men forfaller til 
oppgjør innen tolv måneder etter balansedagen eller holdes primært for handel. Eksempler på dette er finansielle 
forpliktelser klassifisert som forpliktelser som holdes for handel i samsvar med IAS 39, kassekreditt og den 
kortsiktige delen av langsiktige finansielle forpliktelser, vedtatt utbytte, inntektsskatt og annen kortsiktig gjeld 
som ikke er leverandørgjeld. Finansielle forpliktelser som utgjør langsiktig finansiering (dvs. som ikke er en del 
av arbeidskapitalen som benyttes i foretakets ordinære driftssyklus), og som ikke forfaller til oppgjør innen tolv 
måneder etter balansedagen, er langsiktige forpliktelser i henhold til nr. 65 og 66.
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63.  Et foretak skal klassifisere sine finansielle forpliktelser som kortsiktige når de forfaller til oppgjør innen tolv 
måneder etter balansedagen, selv om

a)  den opprinnelige løpetiden var en periode på mer enn tolv måneder, 

 og

b)  en avtale om refinansiering eller om å endre betalingsplanen på lang sikt er inngått etter balansedagen og før 
finansregnskapet er godkjent for offentliggjøring.

64.  Dersom et foretak forventer, og har mulighet til, å refinansiere eller forlenge en forpliktelse i minst tolv måneder 
etter balansedagen i henhold til en eksisterende lånefasilitet, skal foretaket klassifisere forpliktelsen som langsiktig 
selv om den ellers ville ha forfalt innenfor en kortere periode. Dersom foretaket derimot ikke har mulighet til å 
refinansiere eller forlenge forpliktelsen (for eksempel dersom det ikke foreligger noen avtale om refinansiering), 
skal muligheten for å refinansiere ikke tas i betraktning, og forpliktelsen skal klassifiseres som kortsiktig.

65.  Når et foretak bryter en langsiktig låneavtale på balansedagen eller tidligere, med den virkning at forpliktelsen 
forfaller til betaling umiddelbart, skal forpliktelsen klassifiseres som kortsiktig, selv om långiveren etter 
balansedagen og før finansregnskapet godkjennes for offentliggjøring har forpliktet seg til ikke å kreve betaling 
selv om vilkårene er brutt. Forpliktelsen klassifiseres som kortsiktig fordi foretaket på balansedagen ikke har en 
ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter balansedagen.

66.  Forpliktelsen skal imidlertid klassifiseres som langsiktig dersom långiveren innen balansedagen har innvilget 
henstand med utløp minst tolv måneder etter balansedagen, innenfor hvilken periode foretaket kan utbedre 
avtalebruddet og lånegiveren ikke kan kreve umiddelbar tilbakebetaling.

67.  Når det gjelder lån klassifisert som kortsiktige forpliktelser, skal følgende hendelser, dersom de oppstår mellom 
balansedagen og dagen da finansregnskapet blir godkjent for offentliggjøring, anses som opplysninger som det ikke 
skal tas hensyn til, i samsvar med IAS 10: «Hendelser etter balansedagen»:

a)  langsiktig refinansiering,

b)  utbedring av brudd på en langsiktig låneavtale, 

 og

c)  innvilgning av henstand fra långiveren med utløp minst tolv måneder etter balansedagen, for å utbedre brudd 
på en langsiktig låneavtale.

I n fo rmas jon  som ska l  spe s i f i s e r e s  i  b a l ansen

68.  som et minstekrav skal balansen omfatte poster som spesifiserer følgende beløp:

a)  eiendom, anlegg og utstyr,

b)  investeringseiendommer,

c)  immaterielle eiendeler,

d)  finansielle eiendeler (unntatt beløp som angitt under bokstav e), h) og i)),

e)  investeringer som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden,

f)  biologiske eiendeler,

g)  beholdninger,

h)  kundefordringer og andre fordringer,

i)  kontanter og kontantekvivalenter,
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j)  leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser,

k)  avsetninger,

l)  finansielle forpliktelser (unntatt beløp som angis under bokstav j) og k)),

m)  forpliktelser ved periodeskatt og eiendeler ved periodeskatt, som definert i ias 12: «inntektsskatt»,

n)  forpliktelser ved utsatt skatt og eiendeler ved utsatt skatt, som definert i ias 12,

o)  minoritetsinteresser presentert under egenkapital, 

 og

p)  selskapskapital og fond som kan henføres til morforetakets eiere.

69.  Ytterligere poster, overskrifter og mellomsummer skal spesifiseres i balansen når det er relevant for forståelsen 
av foretakets finansielle stilling.

70.  når et foretak presenterer omløpsmidler og anleggsmidler og kortsiktige og langsiktige forpliktelser som 
separate klassifiseringer i balansen, skal det ikke klassifisere eiendeler (forpliktelser) ved utsatt skatt som 
omløpsmidler (kortsiktige forpliktelser).

71.  Denne standard inneholder ingen bestemmelser om rekkefølgen av eller formatet på postene som skal presenteres. 
Nr. 68 gir bare en liste over poster som av art og funksjon er tilstrekkelig forskjellige til at de bør spesifiseres hver 
for seg i balansen. I tillegg

a)  inkluderes poster når størrelsen, arten eller funksjonen av en post eller sammenslåingen av ensartede poster er 
slik at separat presentasjon er relevant for forståelsen av foretakets finansielle stilling, og

b)  kan beskrivelsene som benyttes, og rekkefølgen av poster eller sammenslåingen av ensartede poster endres 
i henhold til foretakets art og dets transaksjoner, for å gi opplysninger som er relevante for forståelsen av 
foretakets finansielle stilling. For eksempel kan en bank endre ovenstående beskrivelser for å anvende de mer 
spesifikke kravene i IAS 30.

72.  Avgjørelsen om hvorvidt ytterligere poster skal presenteres for seg, skal baseres på en vurdering av følgende:

a)  eiendelenes art og likviditet, 

b)  eiendelenes funksjon i foretaket, 

 og

c)  forpliktelsenes beløp, art og tidsprofil.

73.  Bruk av forskjellige målegrunnlag for ulike eiendelsklasser kan tyde på at de er av så forskjellig art eller funksjon 
at de bør presenteres som separate poster. For eksempel kan forskjellige klasser av eiendom, anlegg og utstyr 
regnskapsføres til anskaffelseskost eller verdiregulert beløp i samsvar med IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr».

In fo rmas jon  som ska l  spe s i f i s e r e s  i  b a l ansen  e l l e r  i  no t ene

74.  et foretak skal i balansen eller i notene spesifisere opplysninger om ytterligere underklassifisering av postene 
som presenteres, klassifisert på en måte som er hensiktsmessig i forhold til foretakets virksomhet.

75.  Detaljeringsgraden ved underklassifiseringene avhenger av kravene i IFRS-er og av de involverte beløpenes 
størrelse, art og funksjon. De forhold som er nevnt i nr. 72, benyttes også til å fastsette grunnlaget for 
underklassifisering. Opplysningene varierer for hver enkelt post, for eksempel slik:

a)  eiendom, anlegg og utstyr deles opp i klasser i samsvar med IAS 16,
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b)  fordringer inndeles i kundefordringer, fordringer på nærstående parter, forskuddsbetalinger og andre beløp,

c)  beholdninger klassifiseres i samsvar med IAS 2: «Beholdninger» i handelsvarer, produksjonsmateriell, råvarer, 
arbeid under utføring og ferdigvarer,

d)  avsetninger inndeles i avsetninger til poster for ytelser til ansatte og andre poster, 

 og

e)  egenkapital og fond inndeles i ulike klasser, for eksempel innbetalt aksjekapital, overkurs og fond.

76.  et foretak skal gi opplysninger om følgende, enten spesifisert i balansen eller i notene:

a)  for hver aksjekapitalklasse:

i)  antall aksjer utstedt i henhold til vedtektene,

ii)  antall aksjer som er utstedt og fullt innbetalt, samt antall aksjer som er utstedt, men ikke fullt 
innbetalt,

iii)  pariverdi per aksje, eller opplysninger om at aksjen ikke har noen pariverdi,

iv)  en avstemming av antall utestående aksjer ved begynnelsen og slutten av perioden,

v)  rettigheter, fortrinnsretter og restriksjoner som er knyttet til hver aksjeklasse, herunder restriksjoner i 
utdeling av utbytte og tilbakebetaling av kapital,

vi)  aksjer i foretaket som holdes av foretaket eller av datterforetak eller tilknyttede foretak, 

 og

vii)  aksjer som er øremerket for utstedelse ved opsjoner eller kontrakter, herunder deres respektive vilkår 
og beløp, 

 og

b)  en beskrivelse av arten av og målet for hvert enkelt fond i egenkapitalen.

77.  et foretak uten aksjekapital, for eksempel et ansvarlig selskap eller et fond, skal gi tilsvarende informasjon som 
angitt i nr. 76 bokstav a), og den skal vise periodens endringer i hver kategori av egenkapital samt rettigheter, 
fortrinnsretter og restriksjoner knyttet til den enkelte kategori av egenkapitalinteresser.

Resultatregnskap

Pe r iodens  r e su l t a t

78.  alle inntekts- og kostnadsposter som er innregnet i en periode, skal inkluderes i resultatet med mindre noe annet 
kreves av en standard eller tolkning.

79.  Normalt inkluderes alle inntekts- og kostnadsposter som er innregnet i en periode, i resultatet. Dette omfatter 
virkningene av endringer i regnskapsmessige estimater. Det kan imidlertid forekomme tilfeller der bestemte 
poster kan utelates fra den inneværende periodens resultat. IAS 8 omfatter to slike tilfeller: korrigering av feil og 
virkningen av endringer i regnskapsprinsipper.
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80.  Andre standarder omhandler poster som oppfyller definisjonene av inntekter eller kostnader i Rammen, men som 
vanligvis ikke inngår i resultatet. Eksempler på dette er verdireguleringsreserver (se IAS 16), bestemte gevinster 
og tap som oppstår ved omregning av et utenlandsk foretaks finansregnskap (se IAS 21), og gevinster eller tap ved 
ny måling av finansielle eiendeler tilgjengelige for salg (se IAS 39).

I n fo rmas jon  som ska l  spe s i f i s e r e s  i  r e su l t a t r egnskape t

81.  som et minstekrav skal resultatregnskapet omfatte poster som spesifiserer følgende beløp for perioden:

a)  driftsinntekter,

b)  finanskostnader,

c)  resultatandeler fra tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter, regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden,

d)  gevinst eller tap før skatt innregnet ved avhending av eiendeler eller oppgjør av forpliktelser henførbare til 
virksomheten under avvikling,

e)  skattekostnader,

 og

f)  resultat.

82.  følgende poster skal spesifiseres i resultatregnskapet som fordeling av periodens resultat:

a)  resultat som kan henføres til minoritetsinteresser, 

 og

b)  resultat som kan henføres til morforetakets eiere.

83.  Ytterligere poster, overskrifter og mellomsummer skal spesifiseres i resultatregnskapet når det er relevant for 
forståelsen av foretakets finansielle inntjening.

84.  Ettersom virkningene av et foretaks ulike aktiviteter, transaksjoner og andre hendelser varierer med hensyn 
til hyppighet, gevinst- eller tapspotensial og forutsigbarhet, bidrar opplysninger om forhold som påvirker den 
finansielle inntjeningen, til forståelsen av oppnådd finansiell inntjening og til utarbeiding av prognoser for 
framtidige resultater. Ytterligere poster kan spesifiseres i resultatregnskapet, og beskrivelser og rekkefølge kan 
endres når dette er nødvendig for å forklare forholdene omkring finansiell inntjening. Forhold som må tas i 
betraktning, omfatter vesentlighet samt inntektenes og kostnadenes art og funksjon. For eksempel kan en bank 
endre beskrivelsene for å anvende de mer spesifikke kravene i IAS 30. Inntekts- og kostnadsposter motregnes ikke 
med mindre kriteriene i nr. 32 er oppfylt.

85.  et foretak skal ikke presentere noen inntekts- eller kostnadsposter som ekstraordinære poster, verken spesifisert 
i resultatregnskapet eller i notene.

I n fo rmas jon  som ska l  spe s i f i s e r e s  i  r e su l t a t r egnskape t  e l l e r  i  no t ene

86.  når inntekts- og kostnadsposter er vesentlige, skal det opplyses separat om deres art og størrelse.

87.  Følgende tilfeller kan gi grunnlag for separat opplysning om inntekts- og kostnadsposter:

a)  nedskrivning av beholdninger til netto realisasjonsverdi eller av eiendom, anlegg og utstyr til gjenvinnbart 
beløp, samt reversering av slike nedskrivninger,

b)  omstrukturering av et foretaks virksomhet og reversering av avsetninger til omstruktureringsutgifter,
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c)  avhending av eiendom, anlegg og utstyr,

d)  avhending av investeringer,

e)  virksomhet under avvikling,

f)  tvisteløsninger,

 samt

g)  annen tilbakeføring av avsetninger.

88.  et foretak skal spesifisere en inndeling av kostnader klassifisert enten på grunnlag av kostnadenes art eller 
deres funksjon i foretaket, alt etter hva som gir informasjon som er pålitelig og mest relevant.

89. Foretak oppfordres til å spesifisere kostnadsinndelingen i nr. 88 i resultatregnskapet.

90.  Kostnader inndeles i underposter for å belyse bestanddeler av den finansielle inntjeningen, som kan variere med 
hensyn til hyppighet, gevinst- eller tapspotensial og forutsigbarhet. Denne inndelingen foretas på én av to måter.

91.  Den første inndelingsmetoden er kostnadsinndeling etter art. Kostnadene slås sammen i resultatregnskapet etter 
deres art (for eksempel avskrivning, varekjøp, transportutgifter, ytelser til ansatte og reklameutgifter), og fordeles 
ikke i henhold til de ulike funksjonene i foretaket. Denne metoden kan være enkel å anvende fordi det ikke er 
nødvendig å fordele kostnadene etter funksjon. Nedenfor følger et eksempel på kostnadsinndeling etter art:

Driftsinntekter X

Andre inntekter X

Endring i beholdning av ferdigvarer og arbeid under utføring X

Forbruk av råvarer og forbruksvarer X

Kostnader ved ytelser til ansatte X

Avskrivningskostnader X

Andre kostnader X

Totale kostnader (X)

Overskudd X

92.  Den andre inndelingsmetoden kalles kostnadsinndeling etter funksjon, eller «kostnad solgte varer-metoden» og 
inndeler kostnader etter deres funksjon som del av kostnad solgte varer, eller for eksempel distribusjonskostnader 
eller administrasjonskostnader. Etter denne metoden skal et foretak som et minstekrav opplyse om kostnad solgte 
varer separat fra andre kostnader. Denne metoden kan gi mer relevante opplysninger til brukerne enn inndeling etter 
kostnadenes art, men fordeling av utgifter på funksjoner kan kreve vilkårlige fordelinger og innebære en betydelig 
grad av skjønn. Nedenfor følger et eksempel på kostnadsinndeling etter funksjon:

Driftsinntekter X

Kostnad solgte varer (X)

Bruttofortjeneste X

Andre inntekter X

Distribusjonskostnader (X)

Administrative kostnader (X)

Andre kostnader (X)

Overskudd X
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93.  foretak som klassifiserer kostnader etter funksjon, skal gi ytterligere opplysninger om kostnadenes art, 
herunder avskrivningskostnader samt kostnader ved ytelser til ansatte.

94.  Valget mellom kostnadsinndeling etter funksjon og kostnadsinndeling etter art vil være avhengig av både historiske 
og bransjemessige faktorer, samt av foretakets art. Begge metoder gir en indikasjon på hvilke utgifter som kan 
variere, direkte eller indirekte, med foretakets salgs- eller produksjonsnivå. Ettersom begge presentasjonsmetodene 
kan være egnet for ulike typer foretak, krever denne standard at ledelsen velger den mest relevante og pålitelige 
presentasjonen. Fordi opplysninger om kostnadenes art er nyttig for å forutsi framtidige kontantstrømmer, kreves 
det tilleggsopplysninger når kostnadsinndeling etter funksjon benyttes. I nr. 93 har «ytelser til ansatte» samme 
betydning som i IAS 19: «Ytelser til ansatte».

95.  et foretak skal, enten spesifisert i resultatregnskapet, i oppstillingen av endringer i egenkapital eller i notene, 
opplyse om størrelsen på utbytte som er innregnet som utdeling til eiere i perioden, og om det tilhørende beløpet 
per aksje.

OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL

96. et foretak skal presentere en oppstilling av endringer i egenkapital som viser

a)  periodens resultat,

b)  enhver inntekts- og kostnads-, gevinst- eller tapspost for perioden som, når det er påkrevd i henhold til 
andre standarder eller i henhold til tolkninger, er innregnet direkte i egenkapitalen, samt totalsummen av 
disse postene,

c)  samlede inntekter og kostnader for perioden (beregnet som summen av bokstav a) og b)), som viser separat 
de samlede beløp som kan henføres til morforetakets eiere og til minoritetsinteresser, 

 og

d)  for hver post under egenkapitalen, virkningene av endringer i regnskapsprinsipper og korreksjoner av feil 
innregnet i samsvar med ias 8.

97.  et foretak skal også presentere følgende, enten spesifisert i oppstillingen av endringer i egenkapital eller i 
notene:

a)  beløpene for transaksjoner med eiere som handler i egenskap av at de er eiere, med separat presentasjon av 
fordeling til eiere,

b)  saldo for opptjent egenkapital (dvs. opparbeidet resultat) i begynnelsen av perioden og på balansedagen, 
samt endringene i perioden, 

 og

c) en avstemming mellom balanseført verdi for hver klasse av innskutt egenkapital og hvert fond i begynnelsen 
og slutten av perioden, med separat presentasjon av hver endring.

98.  Endringer i et foretaks egenkapital mellom to balansedager gjenspeiler økningen eller reduksjonen i nettoeiendeler 
i perioden. Bortsett fra endringer som skyldes transaksjoner med eiere som handler i egenskap av at de er 
eiere (for eksempel egenkapitalbidrag, tilbakekjøp av foretakets egne egenkapitalinstrumenter og utbytte), og 
transaksjonsutgifter direkte knyttet til slike transaksjoner, vil den samlede endringen i egenkapital i en periode 
representere de samlede inntekter og kostnader, herunder gevinster og tap, som er generert av foretakets virksomhet 
i løpet av denne perioden (enten disse inntekts- og kostnadspostene er innregnet i resultatet eller direkte som 
endringer i egenkapitalen).
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99.  Denne standard krever at alle inntekts- og kostnadsposter som er innregnet i en periode, inkluderes i resultatet 
med mindre noe annet kreves i henhold til en annen standard eller en tolkning. Andre standarder krever at enkelte 
gevinster og tap (for eksempel økninger eller reduksjoner ved verdireguleringer, særlig valutakursdifferanser, 
gevinster eller tap ved ny måling av finansielle eiendeler tilgjengelige for salg, og beløp knyttet til periodeskatt 
og utsatt skatt) innregnes direkte som endringer i egenkapitalen. Fordi det er viktig å ta hensyn til alle inntekts- og 
kostnadsposter ved vurdering av endringer i et foretaks finansielle stilling mellom to balansedager, krever denne 
standard at det presenteres en oppstilling av endringer i egenkapital som framhever foretakets samlede inntekter 
og kostnader, herunder slike som innregnes direkte i egenkapitalen.

100.  IAS 8 krever tilbakevirkende justeringer for å gjenspeile endringer i regnskapsprinsipper, i det omfang det 
er praktisk mulig, unntatt når annet kreves i overgangsbestemmelsene i en annen standard eller en tolkning. 
IAS 8 krever også at omarbeidinger for å korrigere feil foretas med tilbakevirkende kraft, i det omfang det er 
praktisk mulig. Tilbakevirkende justeringer og tilbakevirkende omarbeidinger skal foretas i balansen for opptjent 
egenkapital, unntatt når en standard eller tolkning krever tilbakevirkende justering av en annen post under 
egenkapitalen. Nr. 96 bokstav d) krever separat opplysning i oppstillingen av endringer i egenkapital om den 
samlede justeringen av hver post under egenkapitalen som foretas som følge av endringer i regnskapsprinsipper 
og korreksjoner av feil. Det gis opplysninger om disse justeringene for hver tidligere periode og for periodens 
begynnelse.

101.  Kravene i nr. 96 og 97 kan oppfylles på flere måter. Ett eksempel er et kolonneformat som viser en avstemming 
mellom åpningssaldo og sluttsaldo for hvert element i egenkapitalen. En annen mulighet er å presentere bare 
de postene som er angitt i nr. 96, i oppstillingen av endringer i egenkapital. Med denne metoden vises postene 
beskrevet i nr. 97 i notene.

Kontantstrømoppstilling

102.  Informasjon om kontantstrømmer er nyttig for å gi brukere av finansregnskap grunnlag for å vurdere foretakets 
evne til å generere kontanter og kontantekvivalenter, samt foretakets behov for å utnytte disse kontantstrømmene. 
IAS 7: «Kontantstrømoppstilling» inneholder krav til presentasjonen av kontantstrømoppstillingen og tilknyttede 
opplysninger.

Noter

St ruk tu r

103.  notene skal 

a)  presentere informasjon om grunnlaget for utarbeidingen av finansregnskapet og de særlige 
regnskapsprinsipper som er anvendt i samsvar med nr. 108-115,

b)  gi de opplysninger som kreves i ifrs-er, og som ikke framgår av balansen, resultatregnskapet, 
oppstillingen av endringer i egenkapital eller kontantstrømoppstillingen, 

 og

c)  gi ytterligere informasjon som ikke spesifiseres i balansen, resultatregnskapet, oppstillingen av endringer 
i egenkapital eller kontantstrømoppstillingen, men som er relevante for forståelsen av disse.

104.  notene skal så langt det er praktisk mulig presenteres på en systematisk måte. Hver post som spesifiseres i 
balansen, resultatregnskapet, oppstillingen av endringer i egenkapital og kontantstrømoppstillingen, skal ha 
krysshenvisninger til all tilhørende informasjon i notene.

105.  For å hjelpe brukere til å forstå finansregnskap og å sammenligne dem med finansregnskap i andre foretak, blir 
notene normalt presentert i rekkefølgen nedenfor:

a)  erklæring om overensstemmelse med IFRS-er (se nr. 14),

b)  oversikt over viktige regnskapsprinsipper som er anvendt (se nr. 108),
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c)  underbyggende informasjon for poster som er spesifisert i balansen, resultatregnskapet, oppstillingen av 
endringer i egenkapital og kontantstrømoppstillingen, i samme rekkefølge som hver oppstilling og hver post 
presenteres, 

 og

d)  andre opplysninger, herunder

i)  betingede forpliktelser (se IAS 37) og uinnregnede kontraktsmessige bindinger, 

 og

ii)  ikke-finansielle opplysninger, for eksempel foretakets mål og politikk for finansiell risikohåndtering (se 
IAS 32).

106.  I noen tilfeller kan det være nødvendig eller ønskelig å variere rekkefølgen på bestemte poster i notene. For 
eksempel kan informasjon om endringer i virkelig verdi som er innregnet i resultatet, slås sammen med informasjon 
om forfall for finansielle instrumenter, selv om de førstnevnte opplysningene gjelder resultatregnskapet, og de 
sistnevnte gjelder balansen. En systematisk struktur for notene må uansett gjennomføres så langt det er praktisk 
mulig.

107.  Noter som gir informasjon om grunnlaget for utarbeidingen av finansregnskapet og særlige regnskapsprinsipper, 
kan presenteres som en egen bestanddel av finansregnskapet.

Opp lysn inge r  om r egnskapsp r in s ippe r

108.  et foretak skal opplyse om følgende i oversikten over viktige regnskapsprinsipper:

a)  målegrunnlaget (-grunnlagene) som er benyttet ved utarbeiding av finansregnskapet, 

 og

b)  andre anvendte regnskapsprinsipper som er relevante for forståelsen av finansregnskapet.

109.  Det er viktig at brukerne blir informert om hvilke(t) målegrunnlag som er benyttet i finansregnskapet (for 
eksempel historisk kost, dagsverdi, netto realisasjonsverdi, virkelig verdi eller gjenvinnbart beløp), fordi 
grunnlaget for utarbeidingen av finansregnskapet har betydelig innvirkning på analysen av det. Når det benyttes 
flere målegrunnlag i finansregnskapet, for eksempel ved regulering av verdien av enkelte eiendelsklasser, er det 
tilstrekkelig å gi en indikasjon på hvilke kategorier av eiendeler og forpliktelser som de ulike målegrunnlagene 
er benyttet for.

110.  Ved avgjørelsen av om det skal opplyses om et bestemt regnskapsprinsipp, skal ledelsen vurdere om opplysninger 
vil hjelpe brukere å forstå hvordan transaksjoner, andre hendelser og forhold gjenspeiles i rapportert finansiell 
inntjening og finansiell stilling. Opplysninger om bestemte regnskapsprinsipper er særlig nyttige for brukere når 
disse prinsippene velges blant flere tillatte alternativer i standarder og tolkninger. Et eksempel er opplysning 
om hvorvidt en deltaker i et felleskontrollert foretak innregner sin interesse i det felleskontrollerte foretaket ved 
anvendelse av forholdsmessig konsolidering eller egenkapitalmetoden (se IAS 31: «Andeler i felleskontrollert 
virksomhet»). Noen standarder krever spesifikt at det opplyses om bestemte regnskapsprinsipper, herunder 
ledelsens valg av regnskapsprinsipper blant flere tillatte prinsipper. For eksempel krever IAS 16 opplysning om 
målegrunnlagene som er benyttet for klasser av eiendom, anlegg og utstyr. IAS 23: «Låneutgifter» krever at 
det opplyses om hvorvidt låneutgifter innregnes umiddelbart som kostnad, eller kapitaliseres som en del av de 
kvalifiserende eiendelenes anskaffelseskost.

111.  Hvert foretak vurderer arten av sin virksomhet og de regnskapsprinsippene som brukerne av dets finansregnskap 
vil forvente å finne opplysninger om, for de respektive typene foretak. For eksempel forventes det at et foretak 
som er inntektsskattepliktig, opplyser om sine regnskapsprinsipper for inntektsskatt, herunder de prinsipper som 
anvendes for forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt. Når et foretak har en betydelig virksomhet i utlandet 
eller transaksjoner i utenlandsk valuta, forventes det opplysninger om regnskapsprinsippene for innregning 
av valutagevinster og –tap. Når virksomhetssammenslutninger har skjedd, skal det opplyses om hvilke 
regnskapsprinsipper som er anvendt for måling av goodwill og minoritetsinteresser.
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112.  Et regnskapsprinsipp kan være viktig på grunn av arten av foretakets virksomhet, selv om beløpene for 
inneværende periode og tidligere perioder ikke er vesentlige. Det er også hensiktsmessig å opplyse om alle 
viktige regnskapsprinsipper som ikke spesifikt kreves i IFRS-er, men som er valgt og anvendt i samsvar med  
IAS 8.

113.  et foretak skal i oversikten over viktige regnskapsprinsipper eller andre noter opplyse om de vurderinger, 
foruten vurderinger som innebærer estimater (se nr. 116), som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen 
av foretakets regnskapsprinsipper, som har mest betydelig innvirkning på beløpene som innregnes i 
finansregnskapet.

114.  Som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper, foretar ledelsen forskjellige vurderinger, 
foruten vurderinger som innebærer estimater, som kan ha betydelig innvirkning på beløpene som innregnes i 
finansregnskapet. Ledelsen foretar for eksempel vurderinger ved avgjørelser om

a)  hvorvidt finansielle eiendeler er investeringer som holdes til forfall,

b)  når praktisk talt alle betydelige risikoer og fordeler tilknyttet eierskap av finansielle eiendeler og leide 
eiendeler overdras til andre foretak,

c)  hvorvidt visse salg av varer i praksis er finansieringsordninger og derfor ikke gir inntekter, 

 og

d)  hvorvidt forholdet mellom foretaket og en enhet for særskilte formål indikerer at enheten for særskilte formål 
i realiteten kontrolleres av foretaket.

115.  Noen av opplysningene som skal gis i samsvar med nr. 113, kreves av andre standarder. For eksempel krever 
IAS 27 at et foretak opplyser om årsakene til at foretakets eierinteresse ikke utgjør kontroll, med hensyn til et 
foretak som det er investert i, men som ikke er et datterforetak, selv om over halvparten av dets stemmeretter 
eller potensielle stemmeretter eies direkte eller indirekte gjennom datterforetak. IAS 40 krever opplysning om de 
kriteriene som er utviklet av foretaket for å skille investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom og fra eiendom 
som holdes for salg som en del av ordinær virksomhet, når klassifiseringen av eiendommen er vanskelig.

Vik t i ge  k i l de r  t i l  e s t ime r ingsus ikke rhe t

116.  et foretak skal i notene opplyse om de viktigste forutsetningene om framtiden og andre viktige kilder til 
estimeringsusikkerhet på balansedagen som innebærer en betydelig risiko for en vesentlig justering av den 
balanseførte verdien av eiendeler og forpliktelser i løpet av det neste regnskapsåret. når det gjelder disse 
eiendelene og forpliktelsene, skal notene inneholde detaljer om

a)  deres art,

 og

b)  deres balanseførte verdi på balansedagen.

117.  Ved beregning av visse eiendelers og forpliktelsers balanseførte verdi kreves det estimater av virkningene av 
usikre framtidige hendelser på disse eiendelene og forpliktelsene på balansedagen. Ved fravær av aktuelle 
opplysninger om markedspriser til måling av eiendeler og forpliktelser, er det for eksempel nødvendig å foreta 
framtidsrettede estimater for å måle gjenvinnbart beløp for klasser av eiendom, anlegg og utstyr, virkningen 
av teknologisk ukurans på beholdninger, avsetninger som er avhengige av det framtidige utfallet av pågående 
rettstvister, og langsiktige ytelser til ansatte, som for eksempel pensjonsforpliktelser. Disse estimatene innebærer 
forutsetninger om slike forhold som risikojusteringer av kontantstrømmer eller anvendte diskonteringsrenter, 
framtidige lønnsendringer og framtidige prisendringer som påvirker andre utgifter.
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118.  De viktigste forutsetningene og de viktigste andre kildene til estimeringsusikkerhet som opplyses i samsvar med 
nr. 116, gjelder estimater som krever ledelsens vanskeligste eller mest subjektive eller komplekse vurderinger. I 
takt med at antallet variabler og forutsetninger som påvirker den mulige framtidige avklaringen av usikkerhetene 
øker, blir disse vurderingene mer subjektive og komplekse, og risikoen for at dette medfører en vesentlig justering 
av den balanseførte verdien av eiendeler og forpliktelser, øker vanligvis tilsvarende.

119.  Opplysningene nevnt i nr. 116 kreves ikke for eiendeler og forpliktelser der det er en betydelig risiko for at deres 
balanseførte verdi kan endre seg vesentlig i løpet av det neste regnskapsåret, dersom de på balansedagen måles 
til virkelig verdi basert på aktuelle opplysninger om markedspriser (deres virkelige verdi kan endre seg vesentlig 
i løpet av det neste regnskapsåret, men disse endringene vil ikke oppstå som følge av forutsetninger eller andre 
kilder til estimeringsusikkerhet på balansedagen).

120.  Opplysningene nevnt i nr. 116 skal presenteres på en måte som hjelper brukere av finansregnskap til å forstå 
de vurderinger ledelsen foretar om framtiden og om andre viktige kilder til estimeringsusikkerhet. Arten og 
omfanget av opplysningene varierer avhengig av arten av forutsetningen og andre forhold. Følgende er eksempler 
på typer av opplysninger:

a)  arten av forutsetningen eller annen estimeringsusikkerhet,

b)  de balanseførte verdienes sensitivitet overfor metodene, forutsetningene og estimatene som ligger til grunn 
for beregningen av dem, herunder årsakene til sensitiviteten,

c)  den forventede avklaringen av en usikkerhet samt angivelse av hvilke utfall innenfor et rimelig 
mulighetsområde som kan forventes i løpet av det neste regnskapsåret med hensyn til den balanseførte 
verdien av de berørte eiendelene og forpliktelsene, 

 og

d)  en forklaring av endringer som er foretatt av tidligere forutsetninger med hensyn til disse eiendelene og 
forpliktelsene, dersom usikkerheten forblir uavklart.

121.  Det er ikke nødvendig å gi informasjon om budsjetter eller prognoser i opplysningene nevnt i nr. 116.

122.  Dersom det ikke er praktisk mulig å opplyse om omfanget av de mulige virkningene av en viktig forutsetning eller 
en annen viktig kilde til estimeringsusikkerhet på balansedagen, skal foretaket opplyse om at det på grunnlag av 
eksisterende kunnskap er en rimelig mulighet for at faktorer i løpet av det neste regnskapsåret som er forskjellige 
fra forutsetningene, kan kreve en vesentlig justering av den balanseførte verdien av den berørte eiendelen eller 
forpliktelsen. I alle tilfeller skal foretaket opplyse om arten og den balanseførte verdien av den særskilte eiendelen 
eller forpliktelsen (eller klassen av eiendeler eller forpliktelser) som påvirkes av forutsetningen.

123.  Opplysningene nevnt i nr. 113 om visse vurderinger som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen av 
foretakets regnskapsprinsipper, gjelder ikke opplysningene om viktige kilder til estimeringsusikkerhet nevnt i  
nr. 116. 

124.  Noen av de viktige forutsetningene som ellers ville ha blitt krevd i samsvar med nr. 116, kreves av andre 
standarder. For eksempel krever IAS 37 i gitte tilfeller at det gis opplysninger om viktige forutsetninger 
om framtidige hendelser som påvirker klasser av avsetninger. IAS 32 krever opplysninger om betydelige 
forutsetninger som er anvendt for å estimere virkelig verdi av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 
som regnskapsføres til virkelig verdi. IAS 16 krever opplysninger om betydelige forutsetninger som er anvendt 
for å estimere virkelig verdi av verdiregulerte enheter av eiendom, anlegg og utstyr.
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Andre  opp ly sn inge r

125.  et foretak skal gi opplysninger om følgende i notene:

a)  størrelsen på utbytte som er foreslått eller besluttet før finansregnskapet ble godkjent for offentliggjøring, 
men som ikke er innregnet som fordeling til eiere i perioden, samt det tilhørende beløpet per aksje, 

 og

b)  størrelsen på eventuelt akkumulert preferanseutbytte som ikke er innregnet.

126.  et foretak skal gi opplysninger om følgende dersom dette ikke er gjort andre steder i opplysninger som 
offentliggjøres sammen med finansregnskapet:

a)  foretakets hjemsted og juridiske form, hvilken stat foretaket er registrert i, samt foretakets 
forretningskontor (eller hovedstedet for virksomheten, dersom dette er forskjellig fra foretakets registrerte 
forretningskontor),

b)  en beskrivelse av arten av foretakets virksomhet og hovedaktiviteter,

 og

c)  navnet på morforetaket og det overordnede morforetaket i konsernet.

IKRAFTTREDELSE

127.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

OPPHEVING AV IAS 1 (REVIDERT 1997)

128.  Denne standard erstatter IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap», revidert i 1997.
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VEDLEGG

ENDRINGER I ANDRE UTTALELSER

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I internasjonale standarder for finansiell rapportering, herunder internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger 
som gjelder fra desember 2003:

a)  [endringen er ikke relevant for den norske oversettelsen.]

b)  endres henvisninger til «notene til finansregnskapet» til «notene», 

 og

c)  endres henvisninger til «egenkapital» til «innskutt egenkapital».

A2.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder.]

A3.  I IAS 12: «Inntektsskatt» oppheves nr. 69 og 70.

A4.  I IAS 19: «Ytelser til ansatte» skal nr. 23 lyde:

23.  Selv om denne standard ikke krever særskilte opplysninger om kortsiktige ytelser til ansatte, kan det være 
andre standarder som krever slike opplysninger. IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» krever for 
eksempel at det gis opplysninger om ytelser til ansatte for nøkkelpersoner i ledelsen. IAS 1: «Presentasjon 
av finansregnskap» krever opplysninger om kostnader til ytelser til ansatte.

A5.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder.]

A6.  IAS 34: «Delårsrapportering» endres som beskrevet nedenfor.

Nr. 5 skal lyde:

5.  I henhold til IAS 1 skal et fullstendig finansregnskap inneholde følgende bestanddeler:

a)  en balanse,

b)  et resultatregnskap,

c)  en oppstilling av endringer i egenkapital som viser enten

i)  alle endringer i egenkapital, eller

ii)  endringer i egenkapital bortsett fra endringer som oppstår som følge av transaksjoner med eiere som 
handler i egenskap av at de er eiere, 

d)  en kontantstrømoppstilling, 

 og

e)  noter, som består av en oversikt over viktige regnskapsprinsipper og andre forklarende noter.
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Nr. 12 skal lyde:

12.  IAS 1 gir veiledning om oppbygningen av finansregnskap. Veiledningen for gjennomføring av IAS 1 
illustrerer forskjellige måter som balansen, resultatregnskapet og oppstillingen av endringer i egenkapital 
kan presenteres på.

Nr. 13 skal lyde:

13.  IAS 1 krever at en oppstilling av endringer i egenkapital skal presenteres som en atskilt bestanddel 
av et foretaks finansregnskap, og tillater at informasjon om endringer i egenkapital som oppstår som 
følge av transaksjoner med eiere i deres egenskap av å være eiere (herunder utdeling til innehavere av 
egenkapital) gis enten i oppstillingen eller i notene. Foretaket følger samme format på oppstillingen av 
endringer i egenkapital i delårsrapporten, som i sitt siste årsregnskap.

A7.  I IAS 35: «Virksomhet under avvikling» skal nr. 39 og nr. 40 lyde:

39.  De opplysningene som kreves av nr. 27-37, med unntak for opplysninger om beløpene for resultat før 
skatt innregnet ved avhending av eiendeler eller oppgjør av forpliktelser henførbare til virksomheten under 
avvikling i samsvar med nr. 31 bokstav a), kan presenteres i balansen, resultatregnskapet eller oppstillingen 
av endringer i egenkapital.

40.  IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» krever at resultatet før skatt innregnet ved avhending av eiendeler 
eller oppgjør av forpliktelser henførbare til virksomheten under avvikling, presenteres i resultatregnskapet. 
Det oppfordres til at de opplysningene som kreves av nr. 27 bokstav f) og g), spesifiseres i henholdsvis 
resultatregnskapet og kontantstrømoppstillingen.

A8.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder.]

A9.  I IAS 41: «Landbruk» gjøres følgende endringer:

Nr. 39 oppheves.

Nr. 53 skal lyde:

53.  Landbruksvirksomhet er ofte utsatt for klimarisiko, sykdomsrisiko og andre naturlige risikoer. Dersom det 
oppstår en hendelse som gir opphav til en vesentlig inntekts- eller kostnadspost, skal det opplyses om postens 
art og størrelse i samsvar med IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap». Eksempler på slike hendelser er 
utbrudd av en virussykdom, oversvømmelse, alvorlig tørke eller frost og insektangrep.

A10.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder.]

A11.  I SIC-32: «Immaterielle eiendeler — kostnader vedrørende nettsteder» skal nr. 5 lyde:

5.  Denne tolkning kommer ikke til anvendelse på utgifter til innkjøp, utvikling og drift av nettstedets 
maskinvare (for eksempel nettjenere, testtjenere, produksjonstjenere og Internett-tilkoblinger). Slike utgifter 
regnskapsføres i henhold til IAS 16. Når et foretak dessuten pådrar seg utgifter vedrørende en Internett-
tjenesteleverandør som er vert for foretakets nettsted, blir utgiftene innregnet som kostnad i henhold til IAS 
1 nr. 78 og Rammen når tjenestene mottas.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 2

Beholdninger

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-5

Definisjoner 6-8

Måling av beholdninger 9-33

Anskaffelseskost for beholdninger 10-22

Kjøpsutgifter 11

Bearbeidingsutgifter 12-14

Andre utgifter 15-18

Tjenesteyteres anskaffelseskost for beholdninger 19

Anskaffelseskost for landbruksprodukter høstet fra biologiske eiendeler 20

Metoder for måling av anskaffelseskost 21-22

Metoder for tilordning av anskaffelseskost 23-27

Netto realisasjonsverdi 28-33

Innregning som kostnad 34-35

Opplysninger 36-39

Ikrafttredelse 40

Tilbaketrekning av andre uttalelser 41-42

Denne reviderte standard erstatter IAS 2 «Beholdninger» (revidert 1993), og skal anvendes på årsregnskap som 
omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av beholdninger. Et avgjørende spørsmål 
ved regnskapsføring av beholdninger er hvilke utgifter som skal innregnes som eiendeler i balansen inntil de 
tilknyttede inntektene innregnes. Denne standard gir veiledning i fastsettelse av anskaffelseskost og etterfølgende 
innregning av denne som kostnad, herunder nedskrivning til netto realisasjonsverdi. Den gir også veiledning i 
metodene som anvendes ved tilordning av anskaffelseskost til beholdninger.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard gjelder for alle beholdninger, unntatt:

a)  arbeid under utføring i henhold til anleggskontrakter, herunder direkte tilknyttede tjenestekontrakter (se 
ias 11: «anleggskontrakter»),
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b)  finansielle instrumenter

 og

c) biologiske eiendeler knyttet til landbruksvirksomhet, og landbruksprodukter på innhøstingstidspunktet (se 
ias 41: «landbruk»).

3.  Denne standard skal ikke anvendes på måling av beholdninger som holdes av: 

a)  produsenter av jordbruks- og skogbruksprodukter, landbruksprodukter etter innhøsting samt mineraler 
og mineralprodukter, i det omfang disse måles til netto realisasjonsverdi i samsvar med fast praksis i disse 
næringene. når slike beholdninger måles til netto realisasjonsverdi, innregnes endringer i denne verdien i 
endringsperiodens resultat.

b)  varemeglere eller –forhandlere som måler sine beholdninger til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. når 
slike beholdninger måles til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, skal endringer i virkelig verdi fratrukket 
salgsutgifter innregnes i endringsperiodens resultat.

4.  Beholdningene nevnt i nr. 3 bokstav a) måles til netto realisasjonsverdi ved visse produksjonsstadier. Dette skjer 
for eksempel når landbruksavlinger er høstet eller mineraler utvunnet, og salget er sikret i henhold til en børsomsatt 
terminkontrakt eller en statsgaranti, eller når det finnes et aktivt marked, og risikoen for ikke å få solgt varene er 
ubetydelig. Disse beholdningene omfattes ikke av målingskravene i denne standard.

5.  Meglere og forhandlere er de som kjøper eller selger varer for andres eller for egen regning. Beholdningene 
som nevnes i nr. 3 bokstav b), er i prinsippet anskaffet for at de skal selges i nær framtid og generere fortjeneste 
fra prissvingninger eller svingninger i meglerens eller forhandlerens margin. Når disse beholdningene måles til 
virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, utelates de bare fra målingskravene i denne standard.

DEFINISJONER

6.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«Beholdninger» er eiendeler:

a)  som holdes for salg som en del av ordinær virksomhet,

b)  som er under produksjon med henblikk på slikt salg,

 eller

c)  i form av råvarer eller produksjonsmateriell til bruk i produksjonsprosessen eller ved tjenesteytingen.

«netto realisasjonsverdi» er estimert salgspris i ordinær virksomhet med fradrag for beregnede utgifter for 
ferdigstilling og beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget.

«virkelig verdi» er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon 
på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter.

7.  Netto realisasjonsverdi er nettobeløpet som et foretak forventer å realisere ved salg av beholdninger som en del av 
ordinær virksomhet. Virkelig verdi gjenspeiler beløpet som den samme beholdningen kunne omsettes for mellom 
velinformerte og frivillige kjøpere og selgere i markedet. Førstnevnte er en foretaksspesifikk verdi, sistnevnte er 
det ikke. Netto realisasjonsverdi for beholdninger kan være ulik virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.
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8.  Beholdninger omfatter varer som er kjøpt og holdes for videresalg, herunder for eksempel handelsvarer kjøpt 
av en detaljist, eller grunn og annen fast eiendom som holdes for videresalg. Beholdninger omfatter også 
egenproduserte ferdigvarer eller varer i arbeid, herunder råvarer og produksjonsmateriell som er beregnet for bruk 
i produksjonsprosessen. Tjenesteyteres beholdninger omfatter tjenestenes anskaffelseskost som beskrevet i nr. 19, 
der foretaket ennå ikke har innregnet de tilknyttede inntektene (se IAS 18: «Driftsinntekter»).

MÅLING AV BEHOLDNINGER

9.  Beholdninger skal måles til laveste verdi av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi.

Anskaffelseskost for beholdninger

10.  anskaffelseskost for beholdninger skal omfatte alle kjøpsutgifter, bearbeidingsutgifter og andre utgifter pådratt 
for å bringe beholdningene til deres nåværende sted og tilstand.

Kjøpsu tg i f t e r

11.  Kjøpsutgiftene for beholdninger omfatter kjøpspris, importavgifter og andre avgifter (med unntak for avgifter som 
foretaket senere kan få tilbake fra skattemyndighetene), samt transport, håndtering og andre utgifter som er direkte 
forbundet med anskaffelse av ferdigvarer, råvarer og tjenester. Forhandlerrabatter, prisavslag og lignende fratrekkes 
ved beregning av kjøpsutgiftene.

Bea rbe id ingsu tg i f t e r

12.  Beholdningers bearbeidingsutgifter omfatter utgifter som er direkte knyttet til de produserte enhetene, for eksempel 
direkte lønnsutgifter. De omfatter også systematisk fordeling av faste og variable fellesutgifter i produksjon av 
råvarer til ferdigvarer. Faste fellesutgifter i produksjon er indirekte produksjonsutgifter som holder seg relativt 
konstante uansett produksjonsvolum, for eksempel avskrivning og vedlikehold av fabrikkbygninger og –utstyr samt 
utgifter til fabrikkledelse og -administrasjon. Variable fellesutgifter i produksjon er indirekte produksjonsutgifter 
som varierer direkte eller tilnærmet direkte med produksjonsvolumet, for eksempel indirekte råvarer og indirekte 
lønnsutgifter.

13.  Fordelingen av faste fellesutgifter i produksjon er basert på produksjonsanleggenes normale kapasitet. Normal 
kapasitet er forventet gjennomsnittsproduksjon over flere perioder under normale forhold, idet det tas hensyn til 
tapt kapasitet som følge av planmessig vedlikehold. Det faktiske produksjonsnivå kan brukes dersom det tilsvarer 
normal kapasitet. Det totale omfang av faste fellesutgifter som fordeles på hver produksjonsenhet, skal ikke 
økes som følge av liten produksjon eller uvirksomt anlegg. Ikke-fordelte fellesutgifter innregnes som kostnad i 
perioden da de har påløpt. I perioder med unormalt stor produksjon reduseres omfanget av faste fellesutgifter 
som fordeles på hver produksjonsenhet, slik at beholdningene ikke måles til et høyere beløp enn anskaffelseskost. 
Variable fellesutgifter til bearbeiding fordeles på hver produksjonsenhet på grunnlag av den faktiske utnyttelsen av 
produksjonsanleggene.

14.  En produksjonsprosess kan medføre at det produseres flere produkter samtidig. Dette er for eksempel tilfellet ved 
produksjon av sideordnede produkter eller når det produseres et hovedprodukt og et biprodukt. Når det ikke er 
mulig å skille de enkelte produktenes bearbeidingsutgifter fra hverandre, fordeles de mellom produktene på en 
rasjonell og konsekvent måte. Fordelingen kan for eksempel baseres på de enkelte produktenes relative salgsverdi, 
enten på det stadiet i produksjonen der det blir mulig å skille produktene fra hverandre, eller ved produksjonens 
avslutning. De fleste biprodukter er av uvesentlig art. Når det er tilfellet, måles de ofte til netto realisasjonsverdi, 
og denne verdien fratrekkes hovedproduktets anskaffelseskost. Dermed blir ikke den balanseførte verdien av 
hovedproduktet vesentlig forskjellig fra dets anskaffelseskost.

Andre  u tg i f t e r

15.  Andre utgifter inngår bare i anskaffelseskost for beholdninger i den utstrekning de har påløpt for å bringe 
beholdningene til deres nåværende sted og tilstand. Det kan for eksempel være rimelig å inkludere indirekte 
utgifter uten tilknytning til produksjonen, eller kundespesifikke utgifter til produktutforming i anskaffelseskost for 
beholdninger.
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16.  Følgende er eksempler på utgifter som skal utelates fra anskaffelseskost for beholdninger og innregnes som 
kostnader i perioden da de har påløpt:

a)  unormalt høyt svinn av råvarer, unormalt høye lønnsutgifter eller andre bearbeidingsutgifter,

b)  lagringsutgifter, med mindre de er en nødvendig del av produksjonsprosessen før et videre stadium i 
produksjonen,

c)  fellesutgifter til administrasjon som ikke bidrar til å bringe beholdningene til deres nåværende sted og 
tilstand,

 og

d)  salgsutgifter.

17.  IAS 23: «Låneutgifter» identifiserer de avgrensede omstendighetene der låneutgifter inkluderes i beholdningers 
anskaffelseskost.

18.  Et foretak kan kjøpe inn beholdninger på avbetalingsvilkår. Når oppgjøret faktisk inneholder et finansieringselement, 
for eksempel en differanse mellom kjøpspris på vanlige kredittvilkår og beløpet som betales, innregnes dette 
elementet som rentekostnad i finansieringsperioden.

T j enes t ey t e r e s  an ska ff e l s e skos t  f o r  beho ldn inge r

19.  I den grad tjenesteytere har beholdninger, skal disse måles til produksjonsutgiftene. Disse utgiftene består 
hovedsakelig av lønnsutgifter og andre utgifter til personell som er direkte sysselsatt med tjenesteytingen, herunder 
tilsynspersonell, samt henførbare fellesutgifter. Lønnsutgifter og andre utgifter i forbindelse med salg og alminnelig 
administrasjonspersonell inngår ikke, men innregnes som kostnader i perioden da de har påløpt. For tjenesteytere 
omfatter anskaffelseskost for beholdninger ikke fortjenestemarginer eller ikke-henførbare fellesutgifter som ofte 
inngår i tjenesteyternes priser.

Anska ff e l s e skos t  f o r  l andb ruksp roduk t e r  høs t e t  f r a  b io log i ske  e i ende l e r

20.  I henhold til IAS 41: «Landbruk» skal beholdninger som består av landbruksprodukter som et foretak har høstet 
fra sine biologiske eiendeler, ved førstegangsinnregning måles til virkelig verdi, med fradrag for estimerte 
omsetningsutgifter, på innhøstingstidspunktet. Ved bruk av denne standard vil dette være anskaffelseskost for 
beholdningene på dette tidspunktet.

Me tode r  f o r  må l i ng  av  anska ff e l s e skos t

21.  Metoder for måling av anskaffelseskost, for eksempel standardkostmetoden eller salgsprismetoden, kan 
brukes som hjelpemiddel for måling av anskaffelseskost for beholdninger dersom metoden gir en god 
tilnærming til anskaffelseskost. Ved beregning av standardkost tas det hensyn til normale nivåer av råvarer og 
produksjonsmateriell, lønnsutgifter, effektivitet og kapasitetsutnytting. Disse kontrolleres regelmessig og revideres 
om nødvendig i henhold til de aktuelle forhold.

22.  Salgsprismetoden brukes ofte i detaljhandel til måling av beholdninger som består av et stort antall enheter 
med høy omsetningshastighet og omtrent samme marginer, og der det ikke er praktisk mulig å bruke andre 
kostberegningsmetoder. Anskaffelseskost for beholdninger fastsettes ved å redusere salgsverdien med den 
relevante prosentvise bruttomarginen. I prosentsatsen som brukes, tas det hensyn til beholdninger med nedsatt 
salgspris. Det brukes ofte en gjennomsnittlig prosentsats for hver salgsavdeling.

Metoder for tilordning av anskaffelseskost

23.  anskaffelseskost for enheter som vanligvis ikke er innbyrdes ombyttbare, og for varer og tjenester som er 
produsert og atskilt for særskilte prosjekter, skal tilordnes på grunnlag av en spesifikk identifikasjon av deres 
individuelle anskaffelseskost.
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24.  Spesifikk identifikasjon av anskaffelseskost betyr at spesifikke utgifter henføres til identifiserte vareenheter. Dette 
er en egnet metode for enheter som er atskilt for et særskilt prosjekt, uansett om de er innkjøpt eller produsert. 
Spesifikk identifikasjon av anskaffelseskost er imidlertid uegnet når det dreier seg om et stort antall enheter som 
vanligvis er innbyrdes ombyttbare. I slike tilfeller kan utvelgelsen av gjenværende vareenheter foretas på en slik 
måte at det oppnås en forutbestemt påvirkning av periodens resultat.

25.  med unntak for beholdningene omhandlet i nr. 23 skal anskaffelseskost for beholdninger tilordnes ved bruk av 
metoden først inn, først ut (fifo) eller metoden for veid gjennomsnitt. et foretak skal benytte samme metode 
for tilordning av anskaffelseskost for alle beholdninger av tilsvarende art og for tilsvarende bruk for foretaket. 
for beholdninger av en annen art eller for annen bruk, kan ulike metoder for tilordning av anskaffelseskost 
være berettiget.

26.  Beholdninger som foretaket benytter i ett virksomhetssegment, kan for eksempel ha et bruksområde som er 
forskjellig fra samme type beholdninger benyttet i et annet virksomhetssegment. En forskjell i geografisk 
plassering av beholdninger (eller i de respektive skatteregler) er imidlertid i seg selv ikke tilstrekkelig til å berettige 
bruk av ulike metoder for tilordning av anskaffelseskost.

27.  FIFO-metoden forutsetter at de først innkjøpte vareenhetene selges først, slik at enhetene som er igjen i beholdningen 
ved periodens slutt, er de enheter som sist ble kjøpt inn eller produsert. Etter metoden for veid gjennomsnitt 
fastsettes hver enhets anskaffelseskost ut fra det veide gjennomsnittet av lignende varers anskaffelseskost ved 
begynnelsen av perioden og anskaffelseskost for lignende enheter innkjøpt eller produsert i løpet av perioden. 
Gjennomsnittet kan beregnes periodisk eller ved mottak av hver ytterligere leveranse, avhengig av forholdene i det 
enkelte foretak.

Netto realisasjonsverdi

28.  Anskaffelseskost for beholdninger kan ikke nødvendigvis gjenvinnes dersom beholdningene er skadet, er blitt 
helt eller delvis ukurante eller dersom salgsprisene har falt. Likeledes kan anskaffelseskost for beholdninger ikke 
nødvendigvis gjenvinnes dersom det har vært en økning i beregnede utgifter for ferdigstilling eller beregnede 
utgifter til å gjennomføre salget. Nedskrivning av anskaffelseskost for beholdninger til netto realisasjonsverdi er i 
samsvar med det synspunktet at eiendeler ikke skal regnskapsføres til en høyere verdi enn de forventes å innbringe 
ved salg eller bruk.

29.  Beholdninger nedskrives vanligvis til netto realisasjonsverdi for hver enkelt enhet. I noen tilfeller kan det imidlertid 
være hensiktsmessig å gruppere lignende eller beslektede enheter. Dette kan være tilfellet med varer fra samme 
produktlinje som har samme formål eller bruksområde, som produseres og markedsføres i samme geografiske 
område, og som det ikke er praktisk mulig å vurdere atskilt fra andre enheter i samme produktlinje. Det vil ikke 
være korrekt å nedskrive beholdninger på grunnlag av beholdningenes inndeling i klasser, for eksempel ferdigvarer, 
eller alle beholdninger innenfor en viss bransje eller et visst geografisk segment. Tjenesteytere akkumulerer 
normalt utgifter for hver tjeneste som det vil bli krevd en separat salgspris for. Derfor behandles hver slik tjeneste 
som en atskilt enhet.

30.  Estimater på netto realisasjonsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene som foreligger når estimatene 
foretas, om hva beholdningene forventes å innbringe. Ved slike estimater tas det hensyn til svingninger i priser 
eller utgifter som er direkte knyttet til hendelser som inntreffer etter slutten av perioden, såframt slike hendelser 
bekrefter forhold som forelå ved slutten av perioden.

31.  Ved estimater av netto realisasjonsverdi tas det også hensyn til formålet med lagerholdet. For eksempel baseres 
netto realisasjonsverdi for beholdninger som holdes for å oppfylle bindende salgs- eller tjenestekontrakter, på 
kontraktsprisen. Dersom salgskontraktene omfatter mindre enn beholdningen, baseres netto realisasjonsverdi 
for den overskytende mengden på alminnelige salgspriser. Avsetninger kan oppstå i forbindelse med bindende 
salgskontrakter som omfatter mer enn beholdningen, eller i forbindelse med bindende kjøpskontrakter. Slike 
avsetninger omhandles i IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler».

32.  Råvarer og annet produksjonsmateriell som holdes for bruk i produksjonen av beholdninger, nedskrives ikke til en 
lavere verdi enn anskaffelseskost dersom ferdigvarene de skal inngå i, forventes å bli solgt for en pris som tilsvarer 
eller overstiger anskaffelseskost. Dersom en nedgang i råvareprisene tyder på at anskaffelseskost for ferdigvarene 
vil overstige netto realisasjonsverdi, nedskrives imidlertid råvarene til netto realisasjonsverdi. I slike tilfeller kan 
råvarenes gjenanskaffelseskost være det beste uttrykket for deres netto realisasjonsverdi.
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33.  En ny vurdering av netto realisasjonsverdi foretas i hver etterfølgende periode. Når forholdene som tidligere 
har forårsaket nedskrivning av beholdninger til under anskaffelseskost, ikke lenger foreligger, eller når det klart 
kan dokumenteres at det foreligger en økning i netto realisasjonsverdi som følge av endringer i økonomiske 
forhold, reverseres det nedskrevne beløpet (dvs. reverseringen begrenses til omfanget av den opprinnelige 
nedskrivningen) slik at den nye balanseførte verdien utgjør den laveste verdien av anskaffelseskost og ajourført 
netto realisasjonsverdi. Dette forekommer for eksempel når en vare som er innregnet til netto realisasjonsverdi 
fordi salgsprisen har gått ned, fortsatt ikke er solgt i etterfølgende periode, samtidig som salgsprisen har gått opp.

INNREGNING SOM KOSTNAD

34.  når beholdninger selges, skal deres balanseførte verdi innregnes som kostnad i perioden da de tilknyttede 
inntektene innregnes. nedskrivning av beholdninger til netto realisasjonsverdi og beholdningstap skal innregnes 
som kostnad i perioden da nedskrivningen eller tapet oppstår. reversering av nedskrivning av beholdninger som 
følge av økning i netto realisasjonsverdi skal innregnes som reduksjon av det beholdningsbeløpet som innregnes 
som kostnad i perioden da reverseringen foretas.

35.  Visse beholdninger kan henføres til andre eiendelskonti, for eksempel beholdninger som brukes som komponent i 
egenprodusert eiendom, anlegg og utstyr. Beholdninger som på denne måten henføres til andre eiendeler, innregnes 
som kostnad under den aktuelle eiendelens utnyttbare levetid.

OPPLYSNINGER

36.  finansregnskapet skal inneholde følgende opplysninger:

a)  regnskapsprinsippene som er anvendt ved måling av beholdninger, herunder den anvendte metode for 
beregning av anskaffelseskost,

b)  beholdningenes samlede balanseførte verdi og den balanseførte verdien inndelt på en måte som passer for 
foretaket,

c)  balanseført verdi av beholdninger som regnskapsføres til virkelig verdi fratrukket salgsutgifter,

d)  beholdninger innregnet som kostnad i perioden,

e)  eventuell nedskrivning av beholdninger som innregnes som kostnad i perioden, i samsvar med nr. 34,

f)  reversering av nedskrivning av beholdninger som innregnes som reduksjon av det beholdningsbeløpet som 
innregnes som kostnad i perioden, i samsvar med nr. 34,

g)  forholdene eller hendelsene som har medført reversering av en nedskrivning av beholdninger i samsvar 
med nr. 34,

 og

h)  balanseført verdi av beholdninger som er stilt som sikkerhet for forpliktelser.

37.  Opplysninger om balanseført verdi av forskjellige klasser av beholdninger og omfanget av endringer av 
disse eiendelene er nyttige for brukere av finansregnskap. Vanlig inndeling av beholdninger er handelsvarer, 
produksjonsmateriell, råvarer, arbeid under utføring og ferdigvarer. En tjenesteyters beholdninger kan beskrives 
som arbeid under utføring.

38.  Beholdningers anskaffelseskost som er innregnet som kostnad i perioden, som ofte kalles kostnad solgte varer, 
består av utgiftene som tidligere inngikk ved måling av beholdninger som er solgt, samt ikke-fordelte fellesutgifter 
til bearbeiding og unormale utgifter til bearbeiding. Det kan finnes forhold i foretaket som gjør det berettiget å 
innregne også andre utgifter, for eksempel distribusjonsutgifter.
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39.  Noen foretak anvender en annen oppstillingsplan for resultatet som medfører at det opplyses om andre beløp enn 
anskaffelseskost for beholdninger som er innregnet som kostnad i perioden. Med denne oppstillingsformen gir 
foretaket en analyse av kostnadene inndelt etter art I dette tilfellet opplyser foretaket om utgiftene som er innregnet 
som kostnad for råvarer og forbruksvarer, lønnsutgifter og andre driftsutgifter, sammen med periodens netto 
endring i beholdninger.

IKRAFTTREDELSE

40.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

41.  Denne standard erstatter IAS 2: «Beholdninger» (revidert i 1993).

42.  Denne standard erstatter SIC-1: «Konsistent anvendelse — forskjellige metoder for tilordning av 
anskaffelseskost».
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VEDLEGG

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I IAS 14:«Segmentrapportering» skal nr. 22 lyde:

22.  I noen grad kan veiledning om utgiftsfordeling finnes i andre standarder. For eksempel gir nr. 11–20 i IAS 2: 
«Beholdninger» (som revidert i 2003) veiledning om hvordan utgifter til beholdninger henføres og fordeles, og 
nr. 16–21 i IAS 11: «Anleggskontrakter» gir veiledning om hvordan utgifter til anleggskontrakter henføres og 
fordeles. Disse veiledningene kan være nyttige når det gjelder å henføre eller fordele utgifter på segmenter.

A2.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

A3.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 8

Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil

OVERSIKT

Nr.

Formål 1-2

Virkeområde 3-4

Definisjoner 5-6

Regnskapsprinsipper 7-31

Valg og anvendelse av regnskapsprinsipper 7-12

Konsistent anvendelse av regnskapsprinsipper 13

Endringer i regnskapsprinsipper 14-31

Anvendelse av endringer i regnskapsprinsipper 19-27

Tilbakevirkende anvendelse 22

Begrensninger på tilbakevirkende anvendelse 23-27

Opplysninger 28-31

Endringer i regnskapsmessige estimater 32-40

Opplysninger 39-40

Feil 41-49

Begrensninger av tilbakevirkende omarbeiding 43-48

Opplysninger om feil i tidligere perioder 49

Praktisk umulighet med hensyn til tilbakevirkende anvendelse og tilbakevirkende omarbeiding 50-53

Ikrafttredelse 54

Tilbaketrekning av andre uttalelser 55-56

Denne reviderte standard erstatter IAS 8: «Periodens resultat, grunnleggende feil og endringer i regnskapsprinsipper», 
og skal anvendes på årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2005 eller tidligere. Det 
oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette kriteriene for valg og endring av regnskapsprinsipper samt for 
regnskapsmessig behandling av og opplysning om endringer i regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige 
estimater og korreksjoner av feil. Standarden har til hensikt å forbedre relevansen og påliteligheten av et foretaks 
finansregnskap samt finansregnskapets sammenlignbarhet over tid og med andre foretaks finansregnskap.

2.  Kravene til opplysninger om regnskapsprinsipper, unntatt opplysninger om endringer i regnskapsprinsipper, er 
fastsatt i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap».
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VIRKEOMRÅDE

3.  Denne standard får anvendelse på valg og anvendelse av regnskapsprinsipper samt regnskapsføring av 
endringer i regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og korreksjoner av feil i tidligere 
perioder.

4.  De skattemessige virkningene av korreksjoner av feil i tidligere perioder og av justeringer med tilbakevirkende 
kraft som er foretatt for å gjennomføre endringer i regnskapsprinsipper, skal regnskapsføres og opplyses i samsvar 
med IAS 12: «Inntektsskatt».

DEFINISJONER

5.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«regnskapsprinsipper» er de særlige prinsipper, målegrunnlag, konvensjoner, regler og den praksis som et 
foretak anvender ved utarbeiding og presentasjon av finansregnskapet.

en «endring i et regnskapsmessig estimat» er en regulering av den balanseførte verdien av en eiendel eller en 
forpliktelse, eller av størrelsen på det periodiske forbruket av en eiendel som følge av en vurdering av nåværende 
status, samt av forventede framtidige fordeler og plikter forbundet med eiendeler og forpliktelser. endringer i 
regnskapsmessige estimater har sitt opphav i ny informasjon eller ny utvikling og skal derfor ikke anses som 
korreksjoner av feil.

«internasjonale standarder for finansiell rapportering (ifrs-er) er standarder og tolkninger vedtatt av iasB 
(international accounting standards Board). Disse omfatter

a)  internasjonale standarder for finansiell rapportering,

b)  internasjonale regnskapsstandarder, 

 og

c)  tolkninger utarbeidet av Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (ifriC) eller dens 
forgjenger, Den faste tolkningskomité (siC).

«vesentlig». Utelatelser eller feilaktige opplysninger om poster anses som vesentlige dersom de hver for seg eller 
samlet kan påvirke økonomiske beslutninger som tas av brukere på grunnlag av finansregnskapet. vesentlighet 
avhenger av utelatelsens eller feilens størrelse og art vurdert ut fra de rådende omstendigheter. Postens størrelse 
eller art, eller en kombinasjon av disse, kan være den avgjørende faktor.

«feil i tidligere regnskapsperioder» er utelatelser fra og feilaktige opplysninger i foretakets finansregnskap for 
én eller flere perioder som skyldes manglende eller feilaktig bruk av pålitelig informasjon som

a)  var tilgjengelig da finansregnskapet for disse periodene ble godkjent for offentliggjøring, 

 og

b)  med rimelighet kunne forventes å ha blitt innhentet og tatt i betraktning ved utarbeidingen og presentasjonen 
av finansregnskapene.

slike feil omfatter regnefeil, feil anvendelse av regnskapsprinsipper, forglemmelser, feiltolkninger av fakta samt 
bedrageri.
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«tilbakevirkende anvendelse» er anvendelse av nye regnskapsprinsipper på transaksjoner og andre hendelser 
og forhold som om disse prinsippene alltid hadde vært anvendt.

«tilbakevirkende omarbeiding» er korreksjon av innregning og måling av, og opplysning om beløpene for, 
bestanddeler i finansregnskapet som om feil i en tidligere periode aldri hadde forekommet.

«ikke praktisk mulig». Det er ikke praktisk mulig å overholde et krav når foretaket etter å ha gjort alle rimelige 
anstrengelser fortsatt ikke kan overholde kravet. for en bestemt tidligere periode er det ikke praktisk mulig å 
anvende en endring i regnskapsprinsipper med tilbakevirkende kraft eller å foreta tilbakevirkende omarbeiding 
for å korrigere en feil dersom

a)  det ikke er mulig å beregne virkningene av den tilbakevirkende anvendelsen eller den tilbakevirkende 
omarbeidingen,

b)  den tilbakevirkende anvendelsen eller den tilbakevirkende omarbeidingen krever antakelser om hva som 
ville ha vært ledelsens hensikt i denne perioden, 

 eller

c)  den tilbakevirkende anvendelsen eller den tilbakevirkende omarbeidingen krever betydelige estimater av 
beløp, og det er umulig å objektivt skille informasjon om disse estimatene som

i)  dokumenterer omstendigheter som forelå på det tidspunktet eller tidspunktene da disse beløpene skal 
innregnes, måles eller opplyses, 

 og

ii)  ville ha vært tilgjengelig da finansregnskapet for denne tidligere perioden ble godkjent for 
offentliggjøring, 

fra annen informasjon.

«fremadrettet anvendelse» av henholdsvis en endring i regnskapsprinsipper og av innregningen av virkningen 
av en endring i et regnskapsmessig estimat er

a)  anvendelse av de nye regnskapsprinsippene på transaksjoner og andre hendelser og forhold som finner sted 
etter datoen for endringen av prinsippene, 

 og

b) innregning av virkningen av endringen i det regnskapsmessige estimatet i inneværende og framtidige 
perioder som påvirkes av endringen.

6.  Ved vurdering av hvorvidt en utelatelse eller feil kan påvirke brukernes økonomiske beslutninger og dermed er 
vesentlig, må det tas hensyn til brukernes egenskaper. I henhold til nr. 25 i «Ramme for utarbeiding og presentasjon 
av finansregnskap» forutsettes det at brukerne har et rimelig kjennskap til forretningsvirksomhet, økonomi 
og regnskapsførsel samt vilje til å studere opplysningene med rimelig grundighet. Derfor må vurderingen ta 
hensyn til hvordan brukere med slike egenskaper med rimelighet kan forventes å bli påvirket i sine økonomiske 
beslutninger.

REGNSKAPSPRINSIPPER

Valg og anvendelse av regnskapsprinsipper

7.  når en standard eller tolkning gjelder særskilt for transaksjoner og andre hendelser eller forhold, skal 
regnskapsprinsippene som anvendes på denne posten, fastsettes ved anvendelse av standarden eller tolkningen, 
og det skal tas hensyn til en eventuell veiledning utgitt av iasB for gjennomføring av standarden eller 
tolkningen.
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8.  I IFRS-er fastsettes regnskapsprinsipper som ifølge IASB gir finansregnskap som inneholder relevant og pålitelig 
informasjon om de transaksjoner og andre hendelser og forhold som standardene gjelder for. Det er ikke nødvendig 
å anvende disse prinsippene når anvendelsen av dem har en uvesentlig virkning. Det er imidlertid ukorrekt å foreta 
eller unnlate å korrigere uvesentlige avvik fra IFRS-er for å oppnå en bestemt framstilling av et foretaks finansielle 
stilling, finansielle inntjening eller kontantstrømmer.

9.  Veiledninger utstedt av IASB for gjennomføring av standarder utgjør ikke en del av disse standardene, og 
inneholder derfor ikke krav til finansregnskap.

10.  i mangel av en standard eller tolkning som gjelder særskilt for transaksjoner eller andre hendelser eller forhold, 
skal ledelsen utøve skjønn ved utarbeidingen og anvendelsen av regnskapsprinsipper som gir opplysninger som 
er

a)  relevante for brukernes behov når de tar økonomiske beslutninger, 

 og

b)  pålitelige, ved at finansregnskapet

i)  på en korrekt måte representerer foretakets finansielle stilling, finansielle inntjening og 
kontantstrømmer,

ii)  gjenspeiler det økonomiske innholdet i transaksjoner og andre hendelser og forhold, og ikke bare deres 
juridiske form,

iii)  er nøytrale, dvs. uten systematiske skjevheter,

iv)  er forsiktige,

 og

v)  er fullstendige i alle vesentlige henseender.

11.  når ledelsen utøver skjønn som beskrevet i nr. 10, skal den henvise til og ta hensyn til anvendeligheten av 
følgende kilder i synkende rekkefølge:

a)  krav og veiledning i standarder og tolkninger som omhandler lignende og tilknyttede spørsmål, 

 og

b)  definisjoner, innregningskriterier og målingsprinsipper for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader i 
rammen.

12.  når ledelsen utøver skjønn som beskrevet i nr. 10, kan den også ta hensyn til de seneste uttalelsene fra 
andre organer som fastsetter standarder, og som benytter en lignende begrepsramme til utarbeiding av 
regnskapsstandarder, samt annen litteratur om regnskapsføring og vedtatt bransjepraksis, i den utstrekning 
disse ikke er i strid med kildene i nr. 11. 

Konsistent anvendelse av regnskapsprinsipper

13.  et foretak skal velge og anvende sine regnskapsprinsipper konsistent for ensartede transaksjoner og andre 
hendelser og forhold, med mindre en standard eller tolkning spesifikt krever eller tillater en kategorisering 
av poster der det kan være hensiktsmessig å anvende andre regnskapsprinsipper. Dersom en standard eller 
tolkning krever eller tillater en slik kategorisering, skal det velges hensiktsmessige regnskapsprinsipper som skal 
anvendes konsistent på hver kategori.
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Endringer i regnskapsprinsipper

14.  et foretak skal endre regnskapsprinsipper bare dersom endringen

a)  kreves av en standard eller tolkning, 

 eller

b)  medfører finansregnskap som gir pålitelig og mer relevant informasjon om virkningen av transaksjoner 
og andre hendelser og forhold som gjelder foretakets finansielle stilling, finansielle inntjening eller 
kontantstrømmer.

15.  Brukere av finansregnskap skal kunne sammenligne et foretaks finansregnskap over tid for å se utviklingstrekk 
i foretakets finansielle stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer. Derfor anvendes de samme 
regnskapsprinsipper innenfor hver periode og fra én periode til en annen, med mindre en endring i regnskapsprinsipper 
oppfyller et av kriteriene i nr. 14. 

16.  følgende er ikke endringer i regnskapsprinsipper:

a) anvendelse av regnskapsprinsipper for transaksjoner og andre hendelser eller forhold som skiller seg 
vesentlig fra transaksjoner, hendelser eller forhold som har forekommet tidligere, 

 og

b)  anvendelse av nye regnskapsprinsipper for transaksjoner og andre hendelser eller transaksjoner som ikke 
har forekommet tidligere, eller som tidligere har vært uvesentlige.

17.  førstegangsanvendelse av regnskapsprinsipper for verdiregulering av eiendeler i samsvar med ias 16: 
«eiendom, anlegg og utstyr» eller ias 38: «immaterielle eiendeler» er en endring i regnskapsprinsipper 
som skal behandles som verdiregulering i samsvar med ias 16 eller ias 38, og ikke i samsvar med denne 
standard.

18.  Nr. 19-31 får ikke anvendelse på endringen i regnskapsprinsipper beskrevet i nr. 17.

Anvendelse av endringer i regnskapsprinsipper

19.  i henhold til nr. 23

a)  skal et foretak regnskapsføre en endring i regnskapsprinsipper som følger av førstegangsanvendelse av 
en standard eller tolkning, i samsvar med eventuelle spesifikke overgangsbestemmelser i standarden eller 
tolkningen, 

 og

b)  skal et foretak, når det endrer regnskapsprinsipper etter førstegangsanvendelse av en standard eller 
tolkning som ikke inneholder spesifikke overgangsbestemmelser for den endringen, eller når det frivillig 
endrer regnskapsprinsipper, gjennomføre endringen med tilbakevirkende kraft.

20.  I denne standard anses tidlig anvendelse av en standard eller tolkning ikke som en frivillig endring i 
regnskapsprinsipper.

21.  I mangel av en standard eller en tolkning som gjelder særskilt for bestemte transaksjoner eller andre hendelser eller 
forhold, kan ledelsen i samsvar med nr. 12 anvende regnskapsprinsipper som er angitt i de seneste uttalelsene fra 
andre organer som fastsetter standarder, og som benytter en lignende ramme til utarbeiding av regnskapsstandarder. 
Dersom foretaket etter en endring i en slik uttalelse velger å endre regnskapsprinsipper, skal denne endringen 
regnskapsføres og opplyses som en frivillig endring i regnskapsprinsipper.
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Ti lbakev i rkende  anvende l s e

22.  i henhold til nr. 23 skal foretaket, dersom en endring i regnskapsprinsipper anvendes med tilbakevirkende kraft 
i samsvar med nr. 19 bokstav a) eller b), justere åpningssaldoen for hver berørte bestanddel av egenkapitalen 
for den første tidligere perioden som presenteres, og de andre sammenligningstallene som er opplyst for hver 
tidligere periode som presenteres, som om de nye regnskapsprinsippene alltid hadde vært anvendt.

Begrensn inge r  på  t i l bakev i rkende  anvende l s e

23.  når det i henhold til nr. 19 bokstav a) eller b) kreves tilbakevirkende anvendelse, skal en endring i 
regnskapsprinsipper anvendes med tilbakevirkende kraft, unntatt når det ikke er praktisk mulig å beregne enten 
de periodespesifikke virkningene eller den samlede virkningen av endringen.

24.  når det ikke er praktisk mulig å beregne de periodespesifikke virkningene av en endring i regnskapsprinsipper 
på sammenligningsinformasjon for én eller flere tidligere perioder som presenteres, skal foretaket anvende de 
nye regnskapsprinsippene på den balanseførte verdien av eiendeler og forpliktelser ved begynnelsen av den 
tidligste perioden der tilbakevirkende anvendelse er praktisk mulig, som kan være den inneværende perioden, 
og foreta en tilsvarende justering av åpningssaldoen for hver berørte bestanddel av egenkapitalen for den 
perioden.

25.  når det ved begynnelsen av inneværende periode ikke er praktisk mulig å beregne den samlede virkningen av å 
anvende nye regnskapsprinsipper på alle tidligere perioder, skal foretaket justere sammenligningsinformasjonen 
for å anvende de nye regnskapsprinsippene fremadrettet fra det tidligste tidspunktet som det er praktisk mulig.

26.  Når et foretak anvender nye regnskapsprinsipper med tilbakevirkende kraft, skal det anvende de nye 
regnskapsprinsippene på sammenligningsinformasjonen for tidligere perioder så langt tilbake som det er praktisk 
mulig. Tilbakevirkende anvendelse for en tidligere periode er ikke praktisk mulig med mindre det er praktisk mulig 
å beregne den samlede virkningen på beløpene både i åpningsbalansen og sluttbalansen for perioden. Størrelsen 
på den derav følgende justeringen for perioder forut for dem som presenteres i finansregnskapet, innregnes i 
åpningssaldoen for hver berørte bestanddel av egenkapitalen for den første tidligere perioden som presenteres. 
Justeringen foretas vanligvis i opptjent egenkapital. Justeringen kan imidlertid foretas i en annen bestanddel 
av egenkapitalen (for eksempel for å overholde en standard eller tolkning). All annen informasjon om tidligere 
perioder, for eksempel historiske sammendrag av finansielle data, justeres også så langt tilbake som det er praktisk 
mulig.

27.  Når det ikke er praktisk mulig for et foretak å anvende nye regnskapsprinsipper med tilbakevirkende kraft, fordi det 
ikke er mulig å beregne den samlede virkingen av å anvende prinsippene på alle tidligere perioder, skal foretaket 
i samsvar med nr. 25 anvende de nye regnskapsprinsippene fremadrettet fra begynnelsen av den tidligste perioden 
som det er praktisk mulig. Foretaket skal derfor se bort fra den delen av den samlede justeringen av eiendeler, 
forpliktelser og egenkapital som har oppstått før dette tidspunktet. Det er tillatt å endre regnskapsprinsipper selv om 
det ikke er praktisk mulig å anvende prinsippene fremadrettet for alle tidligere perioder. Nr. 50-53 gir veiledning 
om når det ikke er praktisk mulig å anvende nye regnskapsprinsipper på én eller flere tidligere perioder.

Opplysninger

28.  når førstegangsanvendelse av en standard eller tolkning har virkning på den inneværende perioden eller 
tidligere perioder, eller ville hatt slik virkning bortsett fra at det ikke er praktisk mulig å beregne størrelsen på 
justeringen, eller kan få virkning på framtidige perioder, skal foretaket gi følgende opplysninger:

a)  navnet på standarden eller tolkningen,

b)  at endringen i regnskapsprinsipper er foretatt i samsvar med overgangsbestemmelsene, dersom dette er 
relevant,

c)  arten av endringen i regnskapsprinsipper,

d)  en beskrivelse av overgangsbestemmelsene, dersom dette er relevant,
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e)  overgangsbestemmelser som kan ha virkning på framtidige perioder, dersom dette er relevant,

f)  for inneværende periode og hver tidligere periode som presenteres, og i den utstrekning det er praktisk 
mulig, størrelsen på justeringen

i)  av hver post i finansregnskapet som påvirkes, 

 og

ii)  av basisresultat og utvannet resultat per aksje, dersom ias 33: «resultat per aksje» får anvendelse på 
foretaket, 

g)  størrelsen på justeringen for perioder som ligger forut for dem som presenteres, i den utstrekning det er 
praktisk mulig, 

 og

h)  dersom tilbakevirkende anvendelse i henhold til nr. 19 bokstav a) eller b) ikke er praktisk mulig for en bestemt 
tidligere periode eller for perioder som ligger forut for dem som presenteres, omstendighetene som førte til 
dette forholdet, og en beskrivelse av hvordan og fra hvilket tidspunkt endringen i regnskapsprinsipper har 
vært anvendt.

finansregnskap for etterfølgende perioder trenger ikke gjenta disse opplysningene.

29.  når en frivillig endring i regnskapsprinsipper har virkning på inneværende periode eller tidligere perioder, eller 
ville hatt virkning på perioden bortsett fra at det ikke er praktisk mulig å beregne størrelsen på justeringen, eller 
kan få virkning på framtidige perioder, skal foretaket opplyse om

a)  arten av endringen i regnskapsprinsipper,

b)  årsaken til at anvendelsen av de nye regnskapsprinsippene gir pålitelig og mer relevant informasjon,

c)  for inneværende periode og hver tidligere periode som presenteres, og i den utstrekning det er praktisk 
mulig, størrelsen på justeringen

i)  av hver post i finansregnskapet som påvirkes, 

 og

ii)  av basisresultat og utvannet resultat per aksje, dersom ias 33 får anvendelse på foretaket, 

d)  størrelsen på justeringen for perioder som ligger forut for dem som presenteres, i den utstrekning det er 
praktisk mulig, 

 og

e)  dersom tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig for en bestemt tidligere periode eller for perioder 
som ligger forut for dem som presenteres, omstendighetene som førte til dette forholdet, og en beskrivelse 
av hvordan og fra hvilket tidspunkt endringen i regnskapsprinsipper har vært anvendt.

finansregnskap for etterfølgende perioder trenger ikke gjenta disse opplysningene.



24.4.2008 Nr. 22/773EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 8

30.  når et foretak ikke har anvendt en ny standard eller tolkning som er offentliggjort, men ennå ikke har trådt i 
kraft, skal foretaket opplyse om

a)  dette faktum,

 og

b)  kjent informasjon eller informasjon som med rimelighet kan estimeres, som er relevant for en vurdering 
av den mulige virkningen som anvendelsen av den nye standarden eller tolkningen vil ha på foretakets 
finansregnskap i den perioden der standarden eller tolkningen anvendes første gang.

31.  I samsvar med nr. 30 skal foretaket overveie å opplyse om

a)  navnet på den nye standarden eller tolkningen,

b)  arten av den eller de forestående endringene i regnskapsprinsipper,

c)  tidspunktet da anvendelsen av standarden eller tolkningen kreves påbegynt,

d)  tidspunktet da foretaket planlegger å anvende standarden eller tolkningen første gang, 

 og

e)  enten

i)  en drøftelse av den virkning førstegangsanvendelsen av standarden eller tolkningen forventes å ha på 
foretakets finansregnskap, 

 eller

ii)  dersom denne virkningen ikke er kjent eller ikke med rimelighet kan estimeres, en angivelse av dette 
faktum.

ENDRINGER I REGNSKAPSmessige estimater

32.  På grunn av den usikkerhet som er forbundet med forretningsvirksomhet, kan mange regnskapsposter ikke måles 
nøyaktig, men bare estimeres. Slik estimering omfatter vurderinger basert på de seneste pålitelige opplysninger 
som er tilgjengelige. Estimater kan for eksempel være nødvendige med hensyn til

a)  usikre fordringer, 

b)  ukurante beholdninger, 

c)  den virkelige verdien av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser, 

d)  utnyttbar levetid eller forventet profil på forbruket av framtidige økonomiske fordeler knyttet til avskrivbare 
eiendeler, 

 og

e)  garantiløfter.

33.  Bruk av rimelige estimater er en viktig del av utarbeidingen av finansregnskapet, og påvirker ikke dets 
pålitelighet.
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34.  Det kan være nødvendig å revidere et estimat dersom det skjer endringer av forholdene som lå til grunn for 
estimatet, eller som følge av nye opplysninger eller mer erfaring. Revisjon av estimater omfatter av natur ikke 
tidligere perioder og anses ikke som korreksjoner av feil.

35.  En endring i det benyttede målegrunnlaget er en endring i regnskapsprinsipper, og ikke en endring i et 
regnskapsmessig estimat. Når det er vanskelig å skille mellom en endring i regnskapsprinsipper og en endring i et 
regnskapsmessig estimat, skal endringen behandles som en endring i et regnskapsmessig estimat.

36.  virkningen av en endring i et regnskapsmessig estimat, bortsett fra endringer som omfattes av nr. 37, skal 
innregnes fremadrettet ved at den inkluderes i resultatet for

a)  den perioden endringen finner sted, dersom endringen bare påvirker denne perioden, 

 eller

b)  perioden da endringen finner sted og framtidige perioder, dersom endringen påvirker begge.

37.  i den utstrekning en endring i et regnskapsmessig estimat medfører endringer i eiendeler og forpliktelser, eller 
knytter seg til en egenkapitalpost, skal endringen innregnes ved justering av den balanseførte verdien av den 
tilknyttede eiendelen, forpliktelsen eller egenkapitalposten i perioden da endringen finner sted.

38.  Fremadrettet innregning av virkningen av en endring i et regnskapsmessig estimat betyr at endringen anvendes 
på transaksjoner og andre hendelser og forhold fra tidspunktet da endringen i estimatet foretas. En endring i et 
regnskapsmessig estimat kan påvirke resultatet for bare den inneværende perioden, eller resultatet for både den 
inneværende perioden og framtidige perioder. Eksempelvis vil en endring i et estimat av størrelsen på usikre 
fordringer bare påvirke resultatet for den inneværende perioden, og innregnes derfor i den inneværende perioden. 
En endring i estimert utnyttbar levetid eller forventet profil på forbruket av framtidige økonomiske fordeler knyttet 
til avskrivbare eiendeler påvirker imidlertid avskrivningskostnad for den inneværende perioden og alle framtidige 
perioder i eiendelens gjenværende utnyttbare levetid. I begge tilfeller innregnes virkningen av endringen med 
hensyn til den inneværende perioden som inntekt eller kostnad i inneværende periode. Eventuell virkning på 
framtidige perioder innregnes som inntekt eller kostnad i disse framtidige periodene.

Opplysninger

39.  et foretak skal opplyse om arten og omfanget av en endring i et regnskapsmessig estimat som har virkning i 
den inneværende perioden, eller som forventes å ha virkning i framtidige perioder, bortsett fra opplysninger om 
virkningen på framtidige perioder når det ikke er praktisk mulig å estimere denne virkningen.

40.  Dersom et foretak ikke opplyser om størrelsen på virkningen i framtidige perioder fordi det ikke er praktisk 
mulig å estimere den, skal foretaket opplyse om dette.

Feil

41.  Det kan oppstå feil i forbindelse med innregning, måling og presentasjon av eller i opplysningene om 
finansregnskapets bestanddeler. Et finansregnskap er ikke i samsvar med IFRS-er dersom det inneholder enten 
vesentlige eller uvesentlige feil som er gjort med hensikt for å oppnå en bestemt framstilling av et foretaks 
finansielle stilling, finansielle inntjening eller kontantstrømmer. Mulige feil som gjelder inneværende periode, og 
som oppdages i denne perioden, skal korrigeres før finansregnskapet godkjennes for offentliggjøring. Noen ganger 
oppdages imidlertid vesentlige feil først i en etterfølgende periode, og slike feil i tidligere perioder skal korrigeres 
i sammenligningsinformasjonen som presenteres i finansregnskapet for den etterfølgende perioden (se nr. 42-47).
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42.  i henhold til nr. 43 skal et foretak korrigere vesentlige feil i tidligere perioder med tilbakevirkende kraft i det 
første finansregnskapet som godkjennes for offentliggjøring etter at feilene oppdages, ved å

a)  omarbeide sammenligningstallene for den eller de presenterte tidligere perioder der feilen oppstod, 

 eller

b)  dersom feilen oppstod før den første tidligere perioden som presenteres, omarbeide åpningssaldoene for 
eiendeler, forpliktelser og egenkapital for den første tidligere perioden som presenteres.

BEGRENSNINGER AV TILBAKEVIRKENDE OMARBEIDING

43.  en feil i en tidligere periode skal korrigeres ved tilbakevirkende omarbeiding, unntatt når det ikke er praktisk 
mulig å beregne enten de periodespesifikke virkningene eller den samlede virkningen av feilen.

44.  når det ikke er praktisk mulig å beregne de periodespesifikke virkningene av en feil i sammenligningsinformasjonen 
for én eller flere tidligere perioder som presenteres, skal foretaket omarbeide åpningssaldoene for eiendeler, 
forpliktelser og egenkapital for den tidligste perioden der tilbakevirkende omarbeiding er praktisk mulig (som 
kan være inneværende periode).

45.  når det ved begynnelsen av inneværende periode ikke er praktisk mulig å beregne den samlede virkningen av 
en feil på alle tidligere perioder, skal foretaket omarbeide sammenligningsinformasjonen for å korrigere feilen 
fremadrettet fra det tidligste tidspunktet da dette er praktisk mulig.

46.  Korreksjon av en feil i en tidligere periode utelates fra resultatet for perioden da feilen oppdages. All informasjon 
som presenteres om tidligere perioder, herunder historiske sammendrag av finansielle data, omarbeides så langt 
tilbake som det er praktisk mulig.

47.  Når det ikke er praktisk mulig å beregne beløpet for en feil (for eksempel feilaktig anvendelse av regnskapsprinsipper) 
for alle tidligere perioder, skal foretaket i samsvar med nr. 45 omarbeide sammenligningsinformasjonen 
fremadrettet fra det tidligste tidspunktet da dette er praktisk mulig. Foretaket skal derfor se bort fra den delen av 
den samlede omarbeidingen av eiendeler, forpliktelser og egenkapital som har oppstått før dette tidspunktet. Nr. 
50-53 gir veiledning om når det ikke er praktisk mulig å korrigere en feil i én eller flere tidligere perioder.

48.  Det skilles mellom korreksjoner av feil og endringer i regnskapsmessige estimater. Regnskapsmessige estimater er 
av natur omtrentlige tall som det kan være nødvendig å revidere når det framkommer utfyllende informasjon. En 
gevinst eller et tap som innregnes som følge av en eventuell betingelse, utgjør for eksempel ikke en korreksjon av 
en feil.

Opplysninger om feil i tidligere perioder

49.  ved anvendelse av nr. 42 skal et foretak opplyse om

a)  arten av feilen i den tidligere perioden,

b)  for hver tidligere periode som presenteres, dersom det er praktisk mulig, størrelsen på korreksjonen

i)  av hver post i finansregnskapet som påvirkes, 

 og

ii)  av basisresultat og utvannet resultat per aksje, dersom ias 33 får anvendelse på foretaket, 
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c)  størrelsen på korreksjonen på begynnelsen av den første tidligere perioden som presenteres, 

 og

d)  dersom tilbakevirkende omarbeiding ikke er praktisk mulig for en bestemt tidligere periode, omstendighetene 
som førte til dette forholdet, og en beskrivelse av hvordan og fra hvilket tidspunkt feilen er korrigert.

finansregnskap for etterfølgende perioder trenger ikke gjenta disse opplysningene.

PRAKTISK UMULIGHET MED HENSYN TIL TILBAKEVIRKENDE ANVENDELSE OG 
TILBAKEVIRKENDE OMARBEIDING

50.  I noen tilfeller er det ikke praktisk mulig å justere sammenligningsinformasjon for én eller flere tidligere perioder 
for å oppnå sammenlignbarhet med inneværende periode. Et eksempel er at det ikke har vært samlet inn data i 
den eller de tidligere periodene på en måte som muliggjør tilbakevirkende anvendelse av nye regnskapsprinsipper 
(herunder, når det gjelder nr. 51-53, fremadrettet anvendelse for tidligere perioder), eller tilbakevirkende 
omarbeiding for å korrigere en feil i en tidligere periode, og at det ikke er praktisk mulig å rekonstruere denne 
informasjonen.

51.  Det er ofte nødvendig å foreta estimater ved anvendelse av regnskapsprinsipper på bestanddeler av finansregnskapet 
som innregnes eller opplyses med hensyn til transaksjoner og andre hendelser eller forhold. Estimater er av 
natur subjektive, og de kan utarbeides etter balansedagen. Utarbeiding av estimater kan være vanskeligere når 
regnskapsprinsipper anvendes med tilbakevirkende kraft eller når det foretas tilbakevirkende omarbeiding for 
å korrigere en feil i en tidligere periode, fordi det kan ha gått lengre tid siden den aktuelle transaksjonen, en 
annen hendelse eller et annet forhold fant sted. Formålet med estimater i forbindelse med tidligere perioder er 
imidlertid det samme som for estimater som foretas i den inneværende perioden, nemlig å gjenspeile de rådende 
omstendighetene på tidspunktet da transaksjonen, hendelsen eller forholdet fant sted.

52.  Ved tilbakevirkende anvendelse av nye regnskapsprinsipper eller korrigering av feil i tidligere perioder er det derfor 
nødvendig å skille informasjon som

a)  dokumenterer omstendigheter som forelå på tidspunktet eller tidspunktene da transaksjonen, en annen 
hendelse eller et annet forhold fant sted, 

 og

b)  ville ha vært tilgjengelig da finansregnskapet for denne tidligere perioden ble godkjent for offentliggjøring, 

fra annen informasjon. For noen typer estimater (for eksempel et estimat av virkelig verdi som ikke er 
basert på observert pris eller observerte innsatsvarer) er det ikke praktisk mulig å skille mellom disse typene 
informasjon. Når tilbakevirkende anvendelse eller tilbakevirkende omarbeidning ville kreve betydelige 
estimater uten mulighet for å skille mellom disse to typene informasjon, er det ikke praktisk mulig å anvende 
de nye regnskapsprinsippene eller korrigere feil i tidligere perioder med tilbakevirkende kraft.

53.  Senere kunnskap skal ikke benyttes ved anvendelse av nye regnskapsprinsipper på eller korreksjon av beløp for 
en tidligere periode, verken ved antakelser om hva som ville ha vært ledelsens hensikt i en tidligere periode, eller 
ved estimering av beløp som er innregnet, målt eller opplyst i en tidligere periode. Dersom et foretak eksempelvis 
korrigerer en feil i et tidligere regnskapsår i forbindelse med måling av finansielle eiendeler som tidligere er 
klassifisert som investeringer som holdes til forfall, i samsvar med IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning 
og måling» skal foretaket ikke endre sitt målegrunnlag for denne perioden dersom ledelsen senere har besluttet 
ikke å holde investeringene til forfall. Et foretak skal dessuten, dersom det korrigerer en feil i en tidligere periode 
i forbindelse med beregning av sin forpliktelse for ansattes samlede sykefravær i samsvar med IAS 19: «Ytelser til 
ansatte», se bort fra informasjon om en særlig alvorlig influensaepidemi i den neste perioden som ble tilgjengelig 
etter at finansregnskapet for den tidligere perioden ble godkjent for offentliggjøring. Selv om betydelige estimater 
ofte er nødvendige ved endring av sammenligningsinformasjon for tidligere perioder, er dette ingen hindring for 
pålitelig justering eller korrigering av sammenligningsinformasjonen.
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Ikrafttredelse

54.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på perioder 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

55.  Denne standard erstatter IAS 8: «Periodens resultat, grunnleggende feil og endringer i regnskapsprinsipper», 
revidert i 1993.

56.  Denne standard erstatter følgende tolkninger:

a)  SIC-2: «Konsistent anvendelse — balanseføring av låneutgifter»

 og

b)  SIC-18: «Konsistent anvendelse — alternative metoder».
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VEDLEGG

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I IAS 7: «Kontantstrømoppstilling» gjøres følgende endring:

 Nr. 29 og 30 om ekstraordinære poster oppheves.

A2.  I IAS 12: «Inntektsskatt» gjøres følgende endringer:

I nr. 62 skal bokstav b) lyde:

b)  en justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital som et resultat av enten en endring i 
regnskapsprinsipper som blir anvendt med virkning for tidligere perioder eller korreksjon av en feil (se IAS 
8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil»).

I nr. 80 skal bokstav h) lyde:

h)  omfanget av kostnad (inntekt) ved skatt som gjelder de endringer i regnskapsprinsipper og feil som inngår i 
resultatet i samsvar med IAS 8, fordi de ikke kan regnskapsføres med tilbakevirkende kraft.

Nr. 81 bokstav b) og nr. 83 oppheves.

A3.  I IAS 14: «Segmentrapportering» gjøres følgende endringer:

 Definisjonen av «regnskapsprinsipper» i nr. 8 skal lyde:

 «regnskapsprinsipper» er de særlige prinsipper, målegrunnlag, konvensjoner, regler og den praksis som et 
foretak anvender ved utarbeiding og presentasjon av finansregnskapet.

Nr. 60 skal lyde:

60.  IAS 1 krever at når inntekts- og kostnadsposter er vesentlige, skal det opplyses separat om deres art og 
størrelse. IAS 1 gir en rekke eksempler, herunder nedskrivninger av beholdninger og eiendom, anlegg 
og utstyr, avsetninger for omstruktureringer, avhending av eiendom, anlegg og utstyr og langsiktige 
investeringer, avviklet virksomhet, tvisteløsninger og tilbakeføring av avsetninger. Hensikten med nr. 59 er 
ikke å endre klassifiseringen av noen slike poster eller å endre målingen av slike poster. De opplysningene 
som nr. 59 oppfordrer om å gi, vil imidlertid endre nivået som betydningen av slike poster evalueres for 
opplysningsformål på, fra foretaksnivå til segmentnivå.

Nr. 77 og nr. 78 skal lyde:

77.  Endringer i foretakets anvendte regnskapsprinsipper omhandles i IAS 8. IAS 8 krever at endringer i 
regnskapsprinsipper bare skal foretas dersom de kreves av en standard eller tolkning, eller dersom endringen 
medfører pålitelig og mer relevant informasjon om transaksjoner og andre hendelser og forhold i foretakets 
finansregnskap.

78.  Endringer i regnskapsprinsipper som anvendes på foretaksnivå og som påvirker segmentinformasjon, 
behandles i samsvar med IAS 8. Med mindre annet er angitt i en ny standard eller tolkning, krever IAS 8 
at:

a)  en endring i regnskapsprinsipper anvendes med tilbakevirkende kraft og at informasjon om tidligere 
perioder omarbeides med mindre det ikke er praktisk mulig å beregne enten den samlede virkningen 
eller de periodespesifikke virkningene av endringen,
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b)  dersom tilbakevirkende anvendelse ikke er praktisk mulig for alle periodene som presenteres, skal de 
nye regnskapsprinsippene anvendes med tilbakevirkende kraft fra det tidligste tidspunktet da dette er 
praktisk mulig, 

 og

c)  dersom det ikke er praktisk mulig å beregne den samlede virkningen av å anvende de nye 
regnskapsprinsippene ved begynnelsen av inneværende periode, skal prinsippene anvendes fremadrettet 
fra det tidligste tidspunktet da dette er praktisk mulig.

Følgende endringer gjøres for å fjerne henvisninger til ekstraordinære poster:

a)  I definisjonen av segmentinntekter i nr. 16 oppheves bokstav a).

b)  I definisjonen av segmentkostnader i nr. 16 oppheves bokstav a).

A4.  I IAS 19: «Ytelser til ansatte» gjøres følgende endringer:

Nr. 131 skal lyde:

131.  Selv om denne standard ikke krever at det opplyses spesielt om andre langsiktige ytelser til ansatte, kan 
det være andre standarder som krever slike opplysninger, for eksempel der kostnaden som er resultatet 
av slike ytelser, er vesentlig, og dermed krever opplysninger i samsvar med IAS 1: «Presentasjon av 
finansregnskap». Der det kreves av IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter», skal et foretak gi 
opplysninger om andre langsiktige ytelser til ansatte for nøkkelpersoner i ledelsen.

Nr. 142 skal lyde:

142.  Som fastsatt i IAS 1 skal et foretak opplyse om en kostnads art og omfang dersom den er vesentlig. 
Sluttvederlag kan føre til en kostnad som det må opplyses om for å oppfylle dette kravet.

Nr. 160 skal lyde:

160.  IAS 8 kommer til anvendelse når et foretak endrer sine regnskapsprinsipper for å gjenspeile endringene 
angitt i nr. 159 og nr. 159A. Dersom disse endringene anvendes med tilbakevirkende kraft slik det kreves 
av IAS 8, behandler foretaket disse endringene som om de var anvendt samtidig som resten av denne 
standard.

A5.  I IAS 20: «Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte» skal nr. 20-22 lyde:

20.  et offentlig tilskudd som skal mottas som kompensasjon for kostnader eller underskudd som allerede er 
påløpt, eller i den hensikt å gi umiddelbar finansiell støtte til foretaket uten framtidige tilknyttede utgifter, 
skal innregnes som inntekt i den regnskapsperioden det mottas.

21.  Under noen omstendigheter kan et offentlig tilskudd tildeles i den hensikt å gi umiddelbar finansiell støtte til 
et foretak istedenfor som et incentiv til å påta seg bestemte utgifter. Slike tilskudd kan være begrenset til et 
enkelt foretak, og dermed ikke tilgjengelige for en hel gruppe av tilskuddsmottakere. I slike tilfeller kan det 
være påkrevd at et offentlig tilskudd regnes som inntekt i den regnskapsperioden der foretaket kvalifiserer 
til mottakelse av tilskuddet, sammen med opplysninger som skal sikre at virkningene av tilskuddet blir klart 
forstått.

22.  Et offentlig tilskudd kan mottas av et foretak som kompensasjon for utgifter eller underskudd påløpt i en tidligere 
periode. Et slikt tilskudd innregnes som inntekt i den regnskapsperioden foretaket mottar tilskuddet, sammen med 
opplysninger som skal sikre at virkningene av tilskuddet blir klart forstått.

A6.  I IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» oppheves nr. 100.
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A7.  I IAS 23: «Låneutgifter» skal nr. 30 lyde:

30.  når førstegangsanvendelse av denne standard innebærer en endring i regnskapsprinsipper, oppfordres 
foretaket til å justere sitt finansregnskap i samsvar med ias 8: «regnskapsprinsipper, endringer i 
regnskapsmessige estimater og feil». som alternativ skal foretaket kapitalisere bare de låneutgiftene som 
har påløpt etter ikrafttredelsestidspunktet for den standard som oppfyller kriteriene for kapitalisering.

A8.  IAS 34: «Delårsrapportering» endres som beskrevet nedenfor.

Nr. 17 skal lyde:

17.  Nedenfor følger eksempler på de typer opplysninger som kreves i henhold til nr. 16. De enkelte standarder 
og tolkninger gir veiledning om mange av disse.

a)  nedskrivning av beholdninger til netto realisasjonsverdi og reversering av en slik nedskrivning,

b)  innregning av et tap ved verdifall på eiendom, anlegg og utstyr, immaterielle eiendeler eller andre 
eiendeler, og reversering av et slikt tap ved verdifall,

c)  reversering av avsetninger til omstruktureringsutgifter,

d)  anskaffelse og avhending av enheter av eiendom, anlegg og utstyr,

e)  bindinger knyttet til kjøp av eiendom, anlegg og utstyr,

f)  tvisteløsninger,

g)  korreksjoner av feil i tidligere perioder,

h)  [opphevet] 

i)  mislighold av lån eller brudd på en låneavtale som ikke er korrigert på balansedagen eller tidligere,

 og

j)  transaksjoner med nærstående parter.

Nr. 24, nr. 25 og nr. 27 skal lyde:

24.  IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» og IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige 
estimater og feil» definerer en post som vesentlig dersom utelatelse av eller feil i posten kan påvirke 
økonomiske beslutninger som tas av brukere av finansregnskapet. IAS 1 krever separate opplysninger 
om vesentlige poster, herunder (for eksempel) virksomhet under avvikling, og IAS 8 krever opplysninger 
om endringer i regnskapsmessige estimater, feil og endringer i regnskapsprinsipper. De to standardene 
inneholder ikke kvantifisert veiledning med hensyn til vesentlighet.

25.  Mens det alltid må utøves skjønn ved vurdering av vesentlighet, baseres beslutningen om innregning 
og opplysninger i denne standard på data for delårsperioden for seg, av hensyn til forståeligheten av 
delårstallene. Derfor blir for eksempel uvanlige eller ekstraordinære poster, endringer i regnskapsprinsipper 
eller estimater samt feil innregnet og opplyst på grunnlag av vesentlighet i forhold til data for delårsperioden, 
for å unngå at det trekkes misvisende konklusjoner fordi opplysninger er utelatt. Det overveiende målet er å 
sikre at delårsrapporten inneholder all informasjon som er relevant for forståelsen av foretakets finansielle 
stilling og inntjening i delårsperioden.
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27.  IAS 8 krever at det gis opplysninger om arten og (dersom det er praktisk mulig) omfanget av en endring 
i et estimat som har vesentlig innvirkning i inneværende regnskapsperiode eller forventes å få vesentlig 
innvirkning i framtidige regnskapsperioder. I nr. 16 bokstav d) i denne standard kreves det lignende 
opplysninger i en delårsrapport. Eksempler på slike opplysninger er endringer i estimater i den siste 
delårsperioden med hensyn til nedskrivning av beholdninger, omstruktureringer eller tap ved verdifall som 
er rapportert i en tidligere delårsperiode i regnskapsåret. Opplysningskravene i forrige nummer er i samsvar 
med kravet i IAS 8 og er ment å anvendes snevert, det vil si bare på endringer i estimater. Det kreves ikke at 
foretaket inkluderer ytterligere finansiell informasjon for delårsperiodene i årsregnskapet.

Nr. 43 og nr. 44 skal lyde:

43.  en endring i regnskapsprinsipper, unntatt en endring der overgangen er spesifisert i en ny standard eller 
tolkning, skal gjenspeiles ved

a)  omarbeiding av finansregnskapet for tidligere delårsperioder i inneværende regnskapsår og tilsvarende 
delårsperioder i eventuelle tidligere regnskapsår som vil bli omarbeidet i årsregnskapet i samsvar med ias 
8, 

eller

b)  når det ved begynnelsen av regnskapsåret ikke er praktisk mulig å beregne den samlede virkningen av å 
anvende nye regnskapsprinsipper på alle tidligere delårsperioder i inneværende regnskapsår, justering av 
finansregnskapet for tidligere delårsperioder i inneværende regnskapsår og tilsvarende delårsperioder i 
tidligere regnskapsår, for å anvende de nye regnskapsprinsippene fremadrettet fra det tidligste tidspunktet 
der dette er praktisk mulig.

44.  Ett av formålene med ovennevnte prinsipp er å sikre at de samme regnskapsprinsipper anvendes på en 
bestemt klasse av transaksjoner gjennom hele regnskapsåret. I henhold til IAS 8 gjenspeiles en endring 
i regnskapsprinsipper med tilbakevirkende kraft, ved omarbeiding av tidligere perioders finansielle data 
så langt tilbake som det er praktisk mulig. Dersom det ikke er praktisk mulig å beregne det samlede 
justeringsbeløpet for tidligere regnskapsår, får imidlertid de nye prinsippene fremadrettet anvendelse i 
henhold til IAS 8 fra det tidligste tidspunktet der dette er praktisk mulig. Virkningen av prinsippet i nr. 43 er 
et krav om at enhver endring i regnskapsprinsipper enten får tilbakevirkende anvendelse, eller dersom dette 
ikke er praktisk mulig, fremadrettet anvendelse senest fra regnskapsårets begynnelse.

A9.  I IAS 35: «Virksomhet under avvikling» oppheves nr. 41, nr. 42 og nr. 50.

A10.  I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» oppheves nr. 13 i innledningen, samt nr. 120 og nr. 121.

A11.  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» oppheves nr. 94.

A12.  I IAS 38: «Immaterielle eiendeler» oppheves nr. 120.

A13.  I SIC-12: «Konsolidering — enheter for særskilte formål» skal erklæringen om ikrafttredelse lyde:

 Ikrafttredelse: Denne tolkning trer i kraft for årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. juli 
1999 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i 
samsvar med IAS 8.

A14.  I SIC-13: «Felleskontrollerte foretak — ikke-monetære overføringer fra deltakere» skal erklæringen om 
ikrafttredelse lyde:

 Ikrafttredelse: Denne tolkning trer i kraft for årsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 
1. januar 1999 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Endringer i regnskapsprinsipper skal 
regnskapsføres i samsvar med IAS 8.
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A15. I SIC-21: «Inntektsskatt — gjenvinning av ikke-avskrivbare verdiregulerte eiendeler» skal erklæringen om 
ikrafttredelse lyde:

 Ikrafttredelse: Denne konsensus trer i kraft 15. juli 2000. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i 
samsvar med IAS 8.

A16.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder.]

A17.  I SIC-25: «Inntektsskatt — endringer i skattemessig status for et foretak eller foretakets aksjonærer» skal 
erklæringen om ikrafttredelse lyde:

 Ikrafttredelse: Denne konsensus trer i kraft 15. juli 2000. Endringer i regnskapsprinsipper skal regnskapsføres i 
samsvar med IAS 8.

A18.  I SIC-27: «Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale» skal erklæringen om 
ikrafttredelse lyde:

 Ikrafttredelse: Denne tolkningsenighet trer i kraft 31. desember 2001. Endringer i regnskapsprinsipper skal 
regnskapsføres i samsvar med IAS 8.

A19.  I SIC-31: «Driftsinntekter — byttehandel vedrørende reklametjenester» skal erklæringen om ikrafttredelse lyde:

 Ikrafttredelse: Denne tolkningsenighet trer i kraft 31. desember 2001. Endringer i regnskapsprinsipper skal 
regnskapsføres i samsvar med IAS 8.

A20.  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» skal definisjonen av 
«internasjonale standarder for finansiell rapportering» i vedlegg A lyde:

 «Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS-er)»

 Standarder og tolkninger vedtatt av IASB (International Accounting Standards Board). Disse omfatter

a)  internasjonale standarder for finansiell rapportering,

b)  internasjonale regnskapsstandarder, 

 og

c)  tolkninger utarbeidet av Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) eller 
tidligere, av Den faste tolkningskomité (SIC).

A21.  Innledningsteksten i IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 
skal lyde:

 IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» er fastsatt i nr. 1–47 og 
vedlegg A–C. Alle numrene har lik gyldighet. Numre i uthevet skrift angir hovedprinsippene. Begreper definert i 
vedlegg A står i kursiv første gang de forekommer i standarden. Definisjoner av andre begreper finnes i «Ordliste 
for internasjonale standarder for finansiell rapportering». IFRS 1 skal leses i sammenheng med standardens 
formål og «Grunnlag for konklusjoner», «Forord til internasjonale standarder for finansiell rapportering» 
og «Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap». IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i 
regnskapsmessige estimater og feil» danner grunnlag for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper ved fravær 
av en eksplisitt veiledning.
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A22.  Ny innledningstekst i alle andre internasjonale regnskapsstandarder skal lyde:

 Internasjonal regnskapsstandard X, Tittel skrevet ut (IAS X), er fastsatt i nr. 1-000 [og vedlegg A-C](*). 
Alle numrene har lik gyldighet, men beholder det IASC-formatet som standarden hadde da den ble vedtatt 
av IASB. IAS X skal leses i sammenheng med [standardens formål og «Grunnlag for konklusjoner»](**), 
«Forord til internasjonale standarder for finansiell rapportering» og «Ramme for utarbeiding og presentasjon av 
finansregnskap». IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» danner grunnlag 
for valg og anvendelse av regnskapsprinsipper ved fravær av en eksplisitt veiledning.

(*)  brukes bare for vedlegg som utgjør en del av standarden.

(**)  brukes bare når standarden inneholder et formål eller ledsages av et «Grunnlag for konklusjoner».

A23.  I internasjonale standarder for finansiell rapportering, herunder internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger, 
som er gjeldende desember 2003, erstattes henvisninger til gjeldende versjon av IAS 8: «Periodens resultat, 
grunnleggende feil og endringer i regnskapsprinsipper» med henvisninger til IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 
endringer i regnskapsmessige estimater og feil».
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 10

Hendelser etter balansedagen

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2

Definisjoner 3-7

Innregning og måling 8-13

Hendelser etter balansedagen som det skal tas hensyn til 8-9

Hendelser etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til 10-11

Utbytte 12-13

Fortsatt drift 14-16

Opplysninger 17-22

Tidspunkt for godkjenning for offentliggjøring 17-18

Ajourføring av opplysninger om forhold på balansedagen 19-20

Hendelser etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til 21-22

Ikrafttredelse 23

Oppheving av IAS 10 (revidert 1999) 24

Denne reviderte standard erstatter IAS 10: «Hendelser etter balansedagen» (revidert 1999), og skal anvendes på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med standarden er å fastsette

a)  når et foretak skal justere sitt finansregnskap for hendelser etter balansedagen, 

 og

b)  hvilke opplysninger et foretak skal gi om tidspunktet da finansregnskapet ble godkjent for offentliggjøring og 
om hendelser etter balansedagen.

Denne standard krever også at foretaket ikke skal utarbeide finansregnskapet under forutsetning om fortsatt 
drift dersom hendelser etter balansedagen indikerer at forutsetningen om fortsatt drift ikke lenger passer.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av og for opplysninger om hendelser etter balansedagen.
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DEFINISJONER

3.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«Hendelser etter balansedagen» er de hendelser, både gunstige og ugunstige, som finner sted mellom 
balansedagen og tidspunktet da finansregnskapet godkjennes for offentliggjøring. to typer hendelser kan 
identifiseres:

a)  hendelser som gir kunnskap om forhold som forelå på balansedagen (hendelser etter balansedagen som det 
skal tas hensyn til), 

 og

b)  hendelser som vedrører forhold som oppstod etter balansedagen (hendelser etter balansedagen som det ikke 
skal tas hensyn til).

4.  Prosessen vedrørende godkjenning av finansregnskapet for offentliggjøring vil variere avhengig av ledelsesstruktur, 
av lovfestede krav og av framgangsmåter som følges for å utarbeide og ferdigstille finansregnskapet.

5.  I noen tilfeller er et foretak pålagt å oversende sitt finansregnskap til foretakets aksjeeiere for godkjenning 
etter at finansregnskapet er offentliggjort. I disse tilfellene anses finansregnskapet for å være godkjent for 
offentliggjøring på tidspunktet da det ble offentliggjort, og ikke på tidspunktet da foretakets aksjeeiere godkjenner 
finansregnskapet.

Eksempel:

Ledelsen i et foretak ferdigstiller 28. februar 20X2 utkast til finansregnskap for regnskapsåret som avsluttes 
31. desember 20X1. Styret behandler finansregnskapet 18. mars 20X2 og godkjenner det for offentliggjøring. 
Foretaket kunngjør sitt resultat og annen utvalgt finansiell informasjon 19. mars 20X2. Finansregnskapet blir 
gjort tilgjengelig for foretakets aksjeeiere og andre 1. april 20X2. Aksjonærene godkjenner finansregnskapet 
på den årlige generalforsamlingen 15. mai 20X2, og det godkjente finansregnskapet blir deretter innsendt til en 
reguleringsmyndighet 17. mai 20X2.

Finansregnskapet blir godkjent for offentliggjøring 18. mars 20X2 (tidspunktet for styrets godkjenning for 
offentliggjøring).

6.  I noen tilfeller er ledelsen i et foretak pålagt å offentliggjøre sitt finansregnskap til et tilsynsorgan (i sin helhet 
sammensatt av eksterne medlemmer) for godkjenning. I disse tilfellene anses finansregnskapet som godkjent for 
offentliggjøring når ledelsen godkjenner det for offentliggjøring til det aktuelle tilsynsorgan.

Eksempel:

Ledelsen i et foretak godkjenner 18. mars 20X2 finansregnskapet for offentliggjøring til foretakets tilsynsorgan. 
Tilsynsorganet består i sin helhet av eksterne medlemmer, og kan også omfatte representanter for de ansatte og for 
andre utenforstående interesser. Tilsynsorganet godkjenner finansregnskapet 26. mars 20X2. Finansregnskapet blir 
gjort tilgjengelig for foretakets aksjeeiere og andre 1. april 20X2. Aksjonærene godkjenner finansregnskapet på den 
årlige generalforsamlingen 15. mai 20X2, og finansregnskapet blir deretter innsendt til en reguleringsmyndighet 
17. mai 20X2.

Finansregnskapet blir godkjent for offentliggjøring 18. mars 20X2 (tidspunktet for styrets godkjenning for 
offentliggjøring til tilsynsorganet).

7.  Hendelser etter balansedagen omfatter alle hendelser fram til tidspunktet da finansregnskapet blir godkjent for 
offentliggjøring, selv om disse hendelsene skjer etter at foretaket kunngjør sitt resultat eller annen utvalgt finansiell 
informasjon.

INNREGNING OG MÅLING

Hendelser etter balansedagen som det skal tas hensyn til

8.  et foretak skal justere beløp innregnet i foretakets finansregnskap for å gjenspeile hendelser etter balansedagen 
som det skal tas hensyn til.
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9.  Følgende er eksempler på hendelser etter balansedagen som det skal tas hensyn til, og som krever at et foretak 
justerer de beløp som er innregnet i foretakets finansregnskap, eller at foretaket innregner poster som tidligere ikke 
var innregnet:

a)  En kjennelse gitt etter balansedagen i en rettssak som bekrefter at foretaket hadde en eksisterende plikt 
på balansedagen. Foretaket justerer en eventuell tidligere innregnet avsetning knyttet til denne rettssaken 
i samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler», eller innregner en 
ny avsetning. Foretaket skal ikke utelukkende opplyse om en betinget forpliktelse, ettersom kjennelsen gir 
tilleggskunnskap som må vurderes i samsvar med nr. 16 i IAS 37.

b)  Ny informasjon som foretaket mottar etter balansedagen, og som indikerer at en eiendel har falt i verdi 
på balansedagen, eller at det beløpet som tidligere var innregnet som et tap ved verdifall, må justeres. 
Eksempel:

i)  når en kunde går konkurs og dette skjer etter balansedagen, bekrefter dette vanligvis at det allerede forelå 
et tap på en kundefordringskonto på balansedagen, og at foretaket må justere den balanseførte verdien av 
kundefordringskontoen,

 og

ii)  salg av beholdninger etter balansedagen kan gi ny kunnskap om varenes netto realiserbare verdi på 
balansedagen.

c) En beregning etter balansedagen av anskaffelseskost for eiendeler som er kjøpt, eller proveny for eiendeler 
som er solgt før balansedagen.

d)  En beregning etter balansedagen av størrelsen på overskuddsdeling eller bonusutbetaling, dersom foretaket 
hadde en eksisterende juridisk eller underforstått plikt på balansedagen til å foreta slike utbetalinger som et 
resultat av hendelser før balansedagen (se IAS 19: «Ytelser til ansatte»).

e)  Oppdagelsen av bedrageri eller feil som viser at finansregnskapet ikke er riktig.

Hendelser etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til

10.  et foretak skal ikke justere beløp innregnet i foretakets finansregnskap for å gjenspeile hendelser etter 
balansedagen som det ikke skal tas hensyn til.

11.  Et eksempel på en hendelse etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til, er et fall i markedsverdien 
av investeringer mellom balansedagen og tidspunktet da finansregnskapet blir godkjent for offentliggjøring. 
Fallet i markedsverdi vil normalt ikke være knyttet til forhold vedrørende investeringene på balansedagen, 
men gjenspeile omstendigheter som har inntrådt senere. Et foretak skal derfor ikke justere de beløp som er 
innregnet i finansregnskapet for disse investeringene. Tilsvarende skal foretaket heller ikke ajourføre de beløp 
som angår investeringene som det gis opplysninger om på balansedagen, selv om det kan være nødvendig å gi 
tilleggsopplysninger i henhold til nr. 21.

Utbytte

12.  Dersom et foretak vedtar utbytte til eiere av egenkapitalinstrumenter (som definert i ias 32: «finansielle 
instrumenter — opplysninger og presentasjon») etter balansedagen, skal foretaket ikke innregne dette utbyttet 
som en forpliktelse på balansedagen.

13.  Dersom det er vedtatt at det skal utdeles utbytte (dvs. utbyttet er behørig godkjent og ikke lenger underlagt 
foretakets skjønn) etter balansedagen, men før finansregnskapet er godkjent for offentliggjøring, skal utbyttet ikke 
innregnes som en forpliktelse på balansedagen, fordi det oppfyller ikke kriteriene for en eksisterende plikt i IAS 
37. Opplysninger om slikt utbytte skal gis i notene til finansregnskapet, i samsvar med IAS 1: «Presentasjon av 
finansregnskap».



24.4.2008 Nr. 22/787EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 10

FORTSATT DRIFT

14.  et foretak skal utarbeide sitt finansregnskap under forutsetning om fortsatt drift, med mindre ledelsen etter 
balansedagen enten har til hensikt å avvikle foretaket eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk 
alternativ til dette.

15. Et svekket driftsresultat eller en svakere finansiell stilling etter balansedagen kan indikere at det er nødvendig å 
vurdere om forutsetningen om fortsatt drift fremdeles passer. Dersom forutsetningen om fortsatt drift ikke lenger 
passer, vil virkningen av dette være av så gjennomgripende betydning at denne standard krever en grunnleggende 
endring i grunnlaget for regnskapsføringen, og ikke bare en justering av de beløp som er innregnet i samsvar med 
det opprinnelige grunnlaget for regnskapsføring.

16.  IAS 1 angir at det kreves opplysninger dersom:

a)  finansregnskapet ikke er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, 

 eller

b)  ledelsen er kjent med vesentlige usikkerhetsmomenter knyttet til hendelser eller forhold som kan reise 
betydelig tvil om foretakets videre evne til fortsatt drift. Hendelser eller forhold som gir grunnlag for slike 
tilleggsopplysninger, kan oppstå etter balansedagen.

OPPLYSNINGER

Tidspunkt for godkjenning for offentliggjøring

17.  et foretak skal opplyse om tidspunktet for godkjenning av finansregnskapet for offentliggjøring, og hvem som 
gav slik godkjenning. Dersom foretakets eiere eller andre har myndighet til å endre finansregnskapet etter 
offentliggjøring, skal foretaket opplyse om dette.

18.  Det er viktig for brukere å vite når finansregnskapet ble godkjent for offentliggjøring, fordi finansregnskapet ikke 
gjenspeiler hendelser etter denne dagen.

Ajourføring av opplysninger om forhold på balansedagen

19.  Dersom et foretak etter balansedagen mottar informasjon om forhold som forelå på balansedagen, skal 
foretaket ajourføre opplysninger som vedrører disse forholdene i lys av den nye informasjonen.

20.  I noen tilfeller må et foretak ajourføre opplysninger som er gitt i foretakets finansregnskap for å gjenspeile 
informasjon som er mottatt etter balansedagen, selv når denne informasjonen ikke påvirker de beløp som foretaket 
innregner i sitt finansregnskap. Et eksempel på behovet for ajourføring av opplysninger er når ny kunnskap blir 
tilgjengelig etter balansedagen om en betinget forpliktelse som allerede forelå på balansedagen. I tillegg til å 
vurdere om det skal innregne eller endre en avsetning i henhold til IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser 
og betingede eiendeler» må et foretak ajourføre opplysningene om den betingede forpliktelsen i lys av den nye 
kunnskapen.

Hendelser etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til

21.  Dersom hendelser etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til, er vesentlige, kan manglende opplysninger 
påvirke de økonomiske beslutningene som tas av brukere på grunnlag av finansregnskapet. Derfor skal et 
foretak opplyse om følgende for hver vesentlige kategori av de nevnte hendelser etter balansedagen:

a)  arten av hendelsen,

 og
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b)  et estimat på hendelsens finansielle virkning, eller en uttalelse om at det ikke kan foretas noe slikt estimat.

22.  Nedenfor følger eksempler på hendelser etter balansedagen som det ikke skal tas hensyn til, og som vanligvis ville 
innebære at det skal gis opplysninger:

a)  en større virksomhetssammenslutning etter balansedagen (IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» krever 
tilleggsopplysninger i slike tilfeller) eller avhending av et større datterforetak,

b)  kunngjøring av en plan om å avvikle en virksomhet, avhende eiendeler eller gjøre opp forpliktelser tilhørende 
en virksomhet under avvikling eller inngå bindende avtaler om å selge slike eiendeler eller gjøre opp slike 
forpliktelser (se IAS 35: «Virksomhet under avvikling»),

c)  større kjøp og avhendinger av eiendeler, eller offentlige myndigheters ekspropriasjon av vesentlige eiendeler,

d)  en brann etter balansedagen som resulterer i ødeleggelse av et større produksjonsanlegg,

e)  en kunngjøring om eller en påbegynt gjennomføring av en større omstrukturering (se IAS 37),

f)  større ordinære aksjetransaksjoner og mulige ordinære aksjetransaksjoner etter balansedagen (IAS 33: 
«Resultat per aksje» krever at et foretak gir opplysninger om slike transaksjoner, bortsett fra i tilfeller der 
slike transaksjoner innebærer fonds- eller bonusemisjoner, aksjesplitt eller motsatt aksjesplitt, som alle krever 
justering i henhold til IAS 33),

g)  uvanlig store endringer i priser på eiendeler eller i valutakurser etter balansedagen,

h)  endringer i skattesatser eller skatteregler som er vedtatt eller kunngjort etter balansedagen, og som vil ha 
vesentlig innvirkning på eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt (se IAS 12: «Inntektsskatt»),

i)  pådragelse av betydelige plikter eller betingede forpliktelser, for eksempel ved å utstede vesentlige garantier,

 og

j)  igangsetting av større rettslige prosesser som utelukkende har sitt utspring i hendelser etter balansedagen.

IKRAFTTREDELSE

23.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard for en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

OPPHEVING AV IAS 10 (REVIDERT 1999)

24.  Denne standard erstatter IAS 10: «Hendelser etter balansedagen» (revidert i 1999).
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VEDLEGG

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» skal nr. 97 lyde:

97.  Det skal opplyses om virksomhetssammenslutninger som er gjennomført etter balansedagen og før tidspunktet 
da finansregnskapet til ett av foretakene som slås sammen, blir godkjent for offentliggjøring, dersom disse 
opplysningene er vesentlige og dersom de ville kunne påvirke de økonomiske beslutningene som tas av brukere 
på grunnlag av finansregnskapet dersom de ikke ble gitt (se IAS 10: «Hendelser etter balansedagen»).

A2.  I IAS 35: «Virksomhet under avvikling» skal nr. 32 lyde:

32.  Avhending av eiendeler, oppgjør av forpliktelse og bindende salgsavtaler som det er vist til i forrige nummer, kan 
forekomme samtidig med hendelsen som utløser en første opplysningsplikt eller innenfor perioden der hendelsen 
som utløser opplysningsplikt, forekommer, eller i en senere periode. I samsvar med IAS 10: «Hendelser etter 
balansedagen» skal finansregnskapet, dersom noen av de eiendelene som er henførbare til en virksomhet under 
avvikling faktisk er solgt eller er gjenstand for én eller flere bindende salgsavtaler som foretaket har inngått etter 
balansedagen, men før styret godkjenner finansregnskapet for offentliggjøring, inkludere de opplysningene som 
kreves av nr. 31 dersom de er vesentlige og ville kunne påvirke de økonomiske beslutningene som tas av brukere 
på grunnlag av finansregnskapet.

A3.  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» endres nr. 18 i innledningen og nr. 75 
som angitt nedenfor, og nr. 96 oppheves:

18.  I denne standard defineres en betinget forpliktelse som

 a)  …

75.  Et ledelses- eller styrevedtak om omstrukturering som fattes før balansedagen, fører ikke til noen underforstått 
plikt på balansedagen, med mindre foretaket forut for balansedagen har

a)  begynt å gjennomføre omstruktureringsplanen, 

 eller

b)  kunngjort hovedtrekkene ved omstruktureringsplanen overfor dem som vil bli berørt av den på en 
tilstrekkelig spesifikk måte til at det oppstår en berettiget forventning hos disse om at foretaket vil 
gjennomføre omstruktureringen.

   Dersom et foretak begynner å gjennomføre en omstruktureringsplan, eller først etter balansedagen kunngjør 
hovedtrekkene ved planen for dem som berøres av den, kreves det opplysninger i henhold til IAS 10: 
«Hendelser etter balansedagen», dersom omstruktureringen er vesentlig og vil kunne påvirke de økonomiske 
beslutningene som tas av brukere på grunnlag av finansregnskapet.

96.  [Opphevet]

A4.  I internasjonale standarder for finansiell rapportering, herunder i internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger, som er gjeldende i desember 2003, erstattes henvisninger til gjeldende versjon av IAS 10: «Hendelser 
etter balansedagen» med henvisninger til IAS 10: «Hendelser etter balansedagen».
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 16

Eiendom, anlegg og utstyr

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-5

Definisjoner 6

Innregning 7-14

Førstegangsutgifter 11

Etterfølgende utgifter 12-14

Måling ved innregning 15-28

Bestanddeler av anskaffelseskost 16-22

Måling av anskaffelseskost 23-28

Måling etter innregning 29-66

Anskaffelseskostmodellen 30

Verdireguleringsmodellen 31-42

Avskrivning 43-62

Avskrivbart beløp og avskrivningsperiode 50-59

Avskrivningsmetode 60-62

Tap ved verdifall 63-64

Erstatning for tap ved verdifall 65-66

Fraregning 67-72

Opplysninger 73-79

Overgangsbestemmelser 80

Ikrafttredelse 81

Tilbaketrekning av andre uttalelser 82-83

Denne reviderte standard erstatter IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (1998), og får anvendelse på årsregnskap som 
omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette regnskapsmessig behandling av eiendom, anlegg og utstyr, slik at 
brukere av finansregnskap kan skille mellom opplysninger om et foretaks investering i foretakets eiendom, 
anlegg og utstyr og endringene i en slik investering. De viktigste spørsmålene ved regnskapsføring av eiendom, 
anlegg og utstyr er innregningen av eiendelene, beregning av eiendelenes balanseførte verdier samt eiendelenes 
avskrivningsbeløp og tap ved verdifall som skal innregnes.
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VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes på regnskapsføring av eiendom, anlegg og utstyr, med mindre en annen standard 
krever eller tillater annen regnskapsmessig behandling.

3.  Denne standard får ikke anvendelse på 

a)  biologiske eiendeler knyttet til landbruksvirksomhet (se IAS 41: «Landbruk»),

 eller

b)  mineralrettigheter og mineralreserver, for eksempel olje, naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser.

Standarden får imidlertid anvendelse på eiendom, anlegg og utstyr som benyttes til utvikling eller vedlikehold av 
eiendeler som omfattes av bokstav a) eller b).

4.  Andre standarder kan kreve at en enhet av eiendom, anlegg og utstyr innregnes etter en annen metode enn metoden 
i denne standard. For eksempel krever IAS 17: «Leieavtaler» at et foretak evaluerer sin innregning av en enhet av 
leid eiendom, anlegg og utstyr på grunnlag av overføringen av risikoer og fordeler. I slike tilfeller blir imidlertid 
andre sider ved den regnskapsmessige behandlingen av disse eiendelene, herunder avskrivning, fastsatt av denne 
standard.

5.  Et foretak skal anvende denne standard på eiendom som tilvirkes eller utvikles for framtidig bruk som 
investeringseiendom, men som ennå ikke tilfredsstiller definisjonen av «investeringseiendom» i IAS 40: 
«Investeringseiendom». Når tilvirkningen eller utviklingen er fullført, blir eiendommen til en investeringseiendom, 
og foretaket skal anvende IAS 40. IAS 40 kommer også til anvendelse på investeringseiendom som er under 
ombygging for fortsatt framtidig bruk som investeringseiendom. Et foretak som anvender anskaffelseskostmodellen 
for investeringseiendom i samsvar med IAS 40, skal anvende anskaffelseskostmodellen i denne standard.

DEFINISJONER

6.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«Balanseført verdi» er det beløp som en eiendel er innregnet med etter fradrag for eventuell akkumulert 
avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

«anskaffelseskost» er det beløp i kontanter eller i kontantekvivalenter som er betalt, og den virkelige verdien 
av et annet vederlag som er avgitt for å anskaffe en eiendel på tidspunktet for eiendelens anskaffelse eller 
tilvirkning.

«avskrivbart beløp» er eiendelens anskaffelseskost, eller et annet beløp som tilsvarer anskaffelseskost, fratrukket 
eiendelens restverdi.

«avskrivning» er den systematiske fordelingen av en eiendels avskrivbare beløp over eiendelens utnyttbare 
levetid.

«foretaksspesifikk verdi» er nåverdi av framtidige kontantstrømmer som et foretak forventer at skal oppstå i 
forbindelse med fortsatt bruk av en eiendel og ved avhending av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare levetid, 
eller som forventes å påløpe når en forpliktelse skal gjøres opp.

«virkelig verdi» er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom 
velinformerte, frivillige parter.

«tap ved verdifall» er det beløp som eiendelens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp med.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 22/792 24.4.2008

IAS 16

«eiendom, anlegg og utstyr» er materielle enheter som 

a)  holdes av foretaket til bruk i produksjon eller til levering av varer eller tjenester, for utleie til andre eller til 
administrative formål, 

 og

b)  som er forventet å være i bruk i mer enn én regnskapsperiode.

«Gjenvinnbart beløp» er høyeste verdi av en eiendels netto salgspris og dens bruksverdi.

«restverdi» av en eiendel er det estimerte beløpet som et foretak i øyeblikket forventer å oppnå ved avhending 
av eiendelen, etter fradrag for estimerte avhendingsutgifter, dersom eiendelen allerede var av forventet alder og 
i forventet tilstand ved slutten av dens utnyttbare levetid.

«Utnyttbar levetid» er 

a)  den perioden en eiendel forventes å være tilgjengelig for bruk av et foretak, eller

b)  antall produserte enheter eller lignende enheter som foretaket forventer at en eiendel skal generere.

INNREGNING

7.  anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr skal bare innregnes som eiendel dersom 

a)  det er sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket, 

 og

b)  eiendelens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte.

8.  Reservedeler og serviceutstyr balanseføres vanligvis som beholdninger og innregnes i resultatet etter hvert som de 
forbrukes. Større reservedeler og reserveutstyr kvalifiserer imidlertid som eiendom, anlegg og utstyr når foretaket 
forventer at de skal brukes i mer enn én regnskapsperiode. Tilsvarende, dersom reservedelene og serviceutstyret 
bare kan brukes i sammenheng med en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, skal de regnskapsføres som eiendom, 
anlegg og utstyr.

9.  Denne standard fastsetter ikke målingsenheten for innregning, dvs. hva som utgjør en enkelt enhet av eiendom, 
anlegg og utstyr. Det kreves derfor skjønn for å kunne anvende innregningskriteriene på de særlige omstendighetene 
omkring et foretak. Det kan være hensiktsmessig å slå sammen isolert sett ubetydelige poster, som for eksempel 
former, verktøy og stanser, og anvende kriteriene på den samlede verdien.

10.  Et foretak evaluerer i henhold til dette innregningsprinsippet alle sine utgifter vedrørende eiendom, anlegg og utstyr 
på det tidspunktet de påløper. Disse utgiftene omfatter utgifter som opprinnelig er påløpt for å overta eller tilvirke 
en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og utgifter påløpt i etterhånd for å legge noe til, erstatte en del av eller gi 
service til eiendelen.
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Førstegangsutgifter

11.  Enheter av eiendom, anlegg og utstyr kan være anskaffet av sikkerhetsmessige eller miljømessige grunner. Selv 
om det ikke direkte øker de framtidige økonomiske fordelene av noen bestemt eksisterende enhet av eiendom, 
anlegg eller utstyr, kan anskaffelsen av slike former for eiendom, anlegg og utstyr være nødvendig for at foretaket 
skal kunne oppnå framtidige økonomiske fordeler av foretakets øvrige eiendeler. Slike enheter av eiendom, anlegg 
og utstyr kvalifiserer for innregning som eiendeler, fordi de gjør at framtidige økonomiske fordeler av tilknyttede 
eiendeler kan oppnås for foretaket utover det som hadde vært tilfelle dersom de ikke var blitt anskaffet. For 
eksempel kan en produsent av kjemiske stoffer måtte ta i bruk nye kjemiske håndteringsprosesser for å overholde 
miljøkrav for produksjon og lagring av farlige kjemiske stoffer, og tilknyttede anleggsforbedringer innregnes 
dermed som eiendel fordi foretaket ikke hadde kunnet produsere eller selge kjemiske stoffer uten å gjøre disse 
forbedringene. Den balanseførte verdien av en slik eiendel og tilknyttede eiendeler som følger av dette, blir 
imidlertid gjennomgått for tap ved verdifall i samsvar med IAS 36: «Verdifall på eiendeler».

Etterfølgende utgifter

12.  I henhold til innregningsprinsippet i nr. 7 skal et foretak ikke innregne utgiftene til den daglige service av eiendelen 
i den balanseførte verdien av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr. Disse utgiftene skal i stedet innregnes i 
resultatet etter hvert som de påløper. Utgifter til den daglige service er primært utgifter til lønn og forbruksvarer, 
og kan omfatte anskaffelseskost av små deler. Formålet med disse utgiftene er ofte beskrevet som «reparasjoner og 
vedlikehold» av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr.

13.  Bestanddeler av enkelte enheter av eiendom, anlegg og utstyr kan kreve utskiftning med jevne mellomrom. For 
eksempel kan det være nødvendig at en smelteovn bygges opp på nytt etter et fastsatt antall timer i bruk, eller at 
flyinteriør som seter og pantry må skiftes ut flere ganger i løpet av flyskrogets levetid. Enheter av eiendom, anlegg 
og utstyr kan også måtte anskaffes for å foreta mindre hyppige, men gjentatte utskiftninger, som for eksempel 
utskifting av innerveggene i en bygning, eller for å foreta en utskiftning som ikke skal gjentas senere. I henhold 
til innregningsprinsippet i nr. 7 skal et foretak, dersom innregningskriteriene er oppfylt, innregne utgiftene til 
utskifting av enkeltdeler i en slik enhet i den balanseførte verdien av en enhet for eiendom, anlegg og utstyr når 
denne utgiften påløper . Den balanseførte verdien av de enkeltdelene som blir skiftet ut, fraregnes i samsvar med 
fraregningsbestemmelsene i denne standard (se nr. 67–72).

14.  Et vilkår for fortsatt drift av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr (for eksempel et luftfartøy) kan være at det skal 
utføres regelmessige større inspeksjoner for feil, uansett om enkeltdeler av enheten blir skiftet ut eller ikke. Når en 
slik større inspeksjon blir utført, innregnes utgiftene i den balanseførte verdien av enheten av eiendom, anlegg og 
utstyr som en utskiftning dersom innregningskriteriene er oppfylt. Eventuelle gjenstående balanseførte verdier av 
utgiften til forrige inspeksjon (bortsett fra fysiske deler) blir fraregnet. Dette skjer uansett om utgiftene til forrige 
inspeksjon ble identifisert i transaksjonen der enheten ble anskaffet eller tilvirket, eller ikke. Om nødvendig kan 
den estimerte utgiften til en framtidig lignende inspeksjon benyttes som en indikasjon på hva utgiftene til den 
eksisterende inspeksjonen var da enheten ble anskaffet eller tilvirket.

MÅLING VED INNREGNING

15.  en enhet av eiendom, anlegg og utstyr som kvalifiserer for innregning som en eiendel, skal måles til 
anskaffelseskost.

Bestanddeler av anskaffelseskost

16.  Anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr omfatter: 

a)  Eiendelens innkjøpspris, herunder importavgifter og ikke-refunderbare skatter og avgifter ved kjøp, etter 
fradrag for forhandlerrabatter og prisavslag. 

b)  Eventuelle direkte henførbare utgifter som er nødvendige for å frakte eiendelen til riktig sted og sette den i 
stand til å kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen.

c)  Førstegangsestimatet på utgiftene til å demontere og fjerne enheten og å rehabilitere tomten der enheten er 
plassert til opprinnelig stand, for plikter som et foretak pådrar seg enten når enheten anskaffes eller som en 
følge av at enheten i løpet av en bestemt periode er benyttet til andre formål enn til å produsere beholdninger 
i løpet av perioden.
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17.  Eksempler på direkte henførbare utgifter er 

a)  utgifter til ytelser til ansatte (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte») som oppstår direkte av tilvirkningen 
eller anskaffelsen av enheten for eiendom, anlegg og utstyr, 

b)  utgifter til opparbeiding av tomt,

c)  innledende leverings- og håndteringsutgifter,

d)  installasjons- og monteringsutgifter, 

e)  utgifter til utprøving av eiendelens virkemåte, etter fradrag for nettoprovenyet ved salget av enheter produsert 
mens eiendelen ble brakt til riktig sted og satt i riktig stand (for eksempel prøver produsert under utprøvingen 
av utstyret), 

 og

f)  honorarer til fagfolk.

18.  Et foretak anvender IAS 2: «Beholdninger» på de pliktige utgiftene til demontering og fjerning av enheten og til 
rehabilitering av tomten til opprinnelig stand, som påløper i løpet av en bestemt periode som følge av at enheten 
er benyttet til å produsere beholdninger i løpet av perioden. Forpliktelser knyttet til utgifter som er regnskapsført i 
samsvar med IAS 2 eller IAS 16, innregnes og måles i samsvar med IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser 
og betingede eiendeler».

19.  Eksempler på utgifter som ikke er anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, er 

a)  utgifter til å åpne et nytt anlegg, 

b)  utgifter til å introdusere et nytt produkt eller en ny tjeneste (herunder utgifter til annonsering og salgsfremmende 
tiltak), 

c)  utgifter til å drive virksomheten på et nytt sted eller med en ny klasse av kunder (herunder utgifter til opplæring 
av personale), 

 og

d)  administrasjonsutgifter og andre generelle fellesutgifter. 

20.  Innregning av utgifter i den balanseførte verdien av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr opphører når eiendelen 
er på det sted og i den stand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Derfor 
inngår ikke utgifter som påløper ved bruk eller omplassering av en slik enhet i denne eiendelens balanseførte verdi. 
Følgende utgifter inngår for eksempel ikke i den balanseførte verdien av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr:

a)  utgifter påløpt mens en eiendel som er i stand til å virke slik den var tiltenkt av ledelsen, ennå ikke er tatt i 
bruk eller drives til mindre enn full kapasitet, 

b)  driftstap i oppstartfasen, som for eksempel kan påløpe mens etterspørselen etter eiendelens produkter bygges 
opp, 

 og

c)  utgifter til omplassering eller omorganisering av deler av eller hele foretakets virksomhet.

21.  Enkelte operasjoner skjer i forbindelse med tilvirkning eller utvikling av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, 
men uten å være nødvendige for å bringe eiendelen til stedet og sette den i den stand som er nødvendig for 
at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Disse tilfeldige operasjonene kan skje før eller under 
tilvirknings- eller utviklingsaktivitetene. For eksempel kan det opptjenes inntekter ved å bruke en byggeplass 
som parkeringsplass fram til byggingen begynner. Fordi tilfeldige operasjoner ikke er nødvendige for å bringe 
eiendelen til stedet og sette den i den stand som er nødvendig for at den skal virke slik den var tiltenkt av ledelsen, 
blir inntekter og tilknyttede kostnader fra tilfeldige operasjoner innregnet i resultatet, og inkludert i de respektive 
klassifiseringene av inntekter og kostnader.



24.4.2008 Nr. 22/795EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 16

22.  Anskaffelseskost for en egentilvirket eiendel beregnes etter de samme prinsipper som for en anskaffet eiendel. 
Dersom et foretak i sin normale virksomhet tilvirker lignende eiendeler for salg, er eiendelens anskaffelseskost 
vanligvis det samme som tilvirkningskost for eiendelene som skal selges (se IAS 2). Internfortjeneste medregnes 
dermed ikke ved beregning av slike utgifter. Tilsvarende skal utgifter ved unormalt høyt svinn av råvarer, arbeid 
eller andre ressurser påløpt ved produksjon av en egentilvirket eiendel, ikke omfattes av eiendelens anskaffelseskost. 
IAS 23: «Låneutgifter» fastsetter kriterier for innregning av renter som en bestanddel av den balanseførte verdien 
av en egenprodusert enhet av eiendom, anlegg og utstyr.

Måling av anskaffelseskost

23.  Anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr er kontantprisekvivalenten på innregningsdagen. 
Dersom betaling blir utsatt utover vanlige kredittbetingelser, blir differansen mellom kontantprisekvivalenten 
og de totale betalingene innregnet som renter over kredittperioden, med mindre slike renter blir innregnet i den 
balanseførte verdien av enheten i samsvar med den tillatte alternative regnskapsmessige behandlingen i IAS 23.

24.  Én eller flere enheter av eiendom, anlegg og utstyr kan være anskaffet ved bytte mot én eller flere ikke-monetære 
eiendeler, eller en kombinasjon av monetære og ikke-monetære eiendeler. Den følgende diskusjonen viser til et 
bytte av én ikke-monetær eiendel mot en annen, men kommer også til anvendelse på alle bytter beskrevet i forrige 
setning. Anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr blir målt til virkelig verdi, med mindre a) 
byttetransaksjonen ikke har noe forretningsmessig innhold, eller b) verken den mottatte eller avgitte eiendelens 
virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Den anskaffede eiendelen blir målt på denne måten selv om et 
foretak ikke umiddelbart kan fraregne den avgitte eiendelen. Dersom den anskaffede eiendelen ikke blir målt til 
virkelig verdi, blir eiendelens anskaffelseskost målt til den avgitte eiendelens balanseførte verdi.

25.  Et foretak fastsetter om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold ved å ta i betraktning i hvilken 
utstrekning foretakets framtidige kontantstrømmer forventes å bli endret som et resultat av transaksjonen. En 
byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold dersom 

a)  konfigurasjonen (dvs. risiko, tidsforløp og beløp) for den mottatte eiendelens kontantstrømmer skiller seg fra 
konfigurasjonen av den overførte eiendelens kontantstrømmer, 

 eller

b)  den foretaksspesifikke verdien av den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, blir 
endret som et resultat av byttetransaksjonen, 

 og

c)  differansen i a) eller b) er betydelig i forhold til den virkelige verdien av eiendelene som ble byttet.

For å avgjøre om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold skal den foretaksspesifikke verdien av 
den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, gjenspeile kontantstrømmer etter skatt. 
Resultatet av disse analysene kan være klart uten at foretaket må foreta detaljerte beregninger.

26.  Den virkelige verdien av en eiendel som det ikke finnes sammenlignbare markedstransaksjoner for, blir målt på en 
pålitelig måte dersom a) variabiliteten innenfor området av rimelige estimater av virkelig verdi ikke er betydelig 
for eiendelen, eller b) sannsynligheten av de ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte 
og benyttes for å estimere virkelig verdi. Dersom et foretak på en pålitelig måte kan beregne den mottatte eller 
avgitte eiendelens virkelige verdi, benyttes den avgitte eiendelens virkelige verdi for å måle den mottatte eiendelens 
anskaffelseskost, med mindre den mottatte eiendelens virkelige verdi framgår mest tydelig.

27.  Anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr som innehas av en leietaker i henhold til en finansiell 
leieavtale, skal beregnes i samsvar med i IAS 17: «Leieavtaler».

28.  Den balanseførte verdien av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr kan bli redusert ved offentlige tilskudd i 
samsvar med IAS 20: «Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte».
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MÅLING ETTER INNREGNING

29.  et foretak skal velge enten anskaffelseskostmodellen i nr. 30 eller verdireguleringsmodellen i nr. 31 som 
foretakets regnskapsprinsipp, og skal anvende dette prinsippet på en hel klasse av eiendom, anlegg og utstyr.

Anskaffelseskostmodellen

30.  etter innregning som eiendel skal en enhet av eiendom, anlegg og utstyr balanseføres til anskaffelseskost med 
fradrag for eventuell akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.

Verdireguleringsmodellen

31.  etter innregning som eiendel skal en enhet av eiendom, anlegg og utstyr hvis virkelige verdi kan måles på en 
pålitelig måte, balanseføres til et verdiregulert beløp, som er den virkelige verdien på tidspunktet da beløpet ble 
verdiregulert, med fradrag for eventuell senere akkumulert avskrivning og eventuelle senere akkumulerte tap 
ved verdifall. verdireguleringer skal gjøres med en tilstrekkelig hyppighet til at den balanseførte verdien ikke 
avviker vesentlig fra den verdi som ville ha blitt beregnet ved hjelp av den virkelige verdien på balansedagen.

32.  Den virkelige verdien av tomt og bygninger blir vanligvis fastsatt ut fra markedsbasert dokumentasjon ved en 
taksering som normalt foretas av profesjonelle takstmenn. Den virkelige verdien av enheter av anlegg og utstyr er 
vanligvis deres markedsverdi beregnet ved taksering.

33.  Dersom det ikke foreligger noen markedsbasert dokumentasjon på virkelig verdi fordi enheten av eiendom, anlegg 
og utstyr sjelden omsettes, unntatt som del av igangværende virksomhet, kan et foretak måtte estimere virkelig 
verdi etter resultatmetoden eller metoden for avskrevet gjenanskaffelseskost.

34.  Hyppigheten av verdireguleringer avhenger av endringene i den virkelige verdien av de enhetene av eiendom, 
anlegg og utstyr som verdireguleres. Dersom den virkelige verdien av en verdiregulert eiendel avviker vesentlig 
fra balanseført verdi, skal ytterligere verdiregulering foretas. For enkelte enheter av eiendom, anlegg og utstyr 
kan det forekomme betydelige og flyktige endringer i den virkelige verdien, noe som nødvendiggjør årlige 
verdireguleringer. Det er ikke nødvendig med så hyppige verdireguleringer av enheter av eiendom, anlegg og 
utstyr som bare har ubetydelige endringer i virkelig verdi. I slike tilfeller kan det bare være nødvendig med en 
verdiregulering av eiendelen hvert tredje eller femte år.

35.  Når en enhet av eiendom, anlegg og utstyr verdireguleres, blir en eventuell akkumulert avskrivning på 
verdireguleringstidspunktet behandlet på en av følgende måter: 

a)  den omarbeides proporsjonalt med endringen i eiendelens brutto balanseførte verdi, slik at eiendelens 
balanseførte verdi etter verdireguleringen tilsvarer verdiregulert beløp. Denne metoden benyttes ofte når en 
eiendel verdireguleres ved at det benyttes en indeks som er knyttet til avskrevet gjenanskaffelseskost, 

b)  den elimineres mot eiendelens brutto balanseførte verdi, og nettobeløpet omarbeidet til eiendelens 
verdiregulerte beløp. Denne metoden benyttes ofte for bygninger.

Den beløpsmessige justeringen som følger av omarbeiding eller eliminering av akkumulert avskrivning, utgjør 
en del av økningen eller reduksjonen i balanseført verdi, som regnskapsføres i samsvar med nr. 39 og nr. 40.

36.  Dersom en enhet av eiendom, anlegg og utstyr verdireguleres, skal alt øvrig av eiendom, anlegg og utstyr som 
inngår i samme klasse som denne eiendelen, også verdireguleres.

37.  En klasse av eiendom, anlegg og utstyr er en gruppering av eiendeler av lignende art og for lignende bruk i et 
foretaks virksomhet. Følgende er eksempler på separate klasser:

a)  tomt, 

b)  tomt og bygninger, 
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c)  maskiner, 

d)  skip, 

e)  luftfartøyer, 

f)  motorvogner, 

g)  inventar og innredning, 

 og

h)  kontorutstyr. 

38.  Alle enheter innenfor samme klasse av eiendom, anlegg og utstyr verdireguleres samtidig for å unngå en selektiv 
verdiregulering av eiendeler og rapportering av beløp i finansregnskap som viser en blanding av anskaffelseskost 
og verdier på ulike datoer. En eiendelsklasse kan imidlertid verdireguleres rullerende, under forutsetning av at 
verdiregulering av klassen av eiendeler er fullført i løpet av kort tid, og at verdireguleringene til enhver tid er 
ajourført.

39.  Dersom en eiendels balanseførte verdi øker som følge av en verdiregulering, skal økningen føres direkte mot 
egenkapitalen under betegnelsen verdireguleringsreserve. en positiv verdiregulering skal imidlertid innregnes i 
resultatet i den utstrekning den reverserer en negativ verdiregulering av den samme eiendelen som tidligere er 
innregnet i resultatet.

40.  Dersom en eiendels balanseførte verdi reduseres som følge av en verdiregulering, skal reduksjonen innregnes 
i resultatet. reduksjonen skal imidlertid debiteres direkte i egenkapitalen under verdireguleringsreserve i den 
utstrekning det foreligger en kreditsaldo i verdireguleringsreserven for denne eiendelen.

41.  Verdireguleringsreserven som er inkludert i egenkapitalen for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, kan overføres 
direkte til opptjent egenkapital når eiendelen fraregnes. Dette kan innbære at hele reserven overføres når eiendelen 
blir tatt ut av bruk eller avhendet. Noe av reserven kan imidlertid overføres når eiendelen blir brukt av et foretak. 
I slike tilfeller vil beløpet for den overførte reserven være differansen mellom avskrivning basert på eiendelens 
verdiregulerte balanseførte verdi og avskrivning basert på eiendelens opprinnelige anskaffelseskost. Overføringer 
fra verdireguleringsreserve til opptjent egenkapital skal ikke føres over resultatet.

42.  Eventuell innvirkning på inntektsskatt som følge av verdiregulering av eiendom, anlegg og utstyr, skal innregnes 
og opplyses om i samsvar med IAS 12: «Inntektsskatt».

Avskrivning

43.  Hver enkeltdel av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr med en anskaffelseskost som er betydelig i forhold til 
enhetens samlede anskaffelseskost, skal avskrives separat.

44.  Et foretak fordeler det beløpet som ble førstegangsinnregnet for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr til dets 
betydelige enkeltdeler, og avskriver hver slik enkeltdel separat. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å 
avskrive flyskroget og motorene til et luftfartøy separat, enten det er eid eller underlagt en finansiell leieavtale.

45.  En betydelig enkeltdel av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr kan ha en utnyttbar levetid og en avskrivningsmetode 
som er den samme som den utnyttbare levetiden og avskrivningsmetoden til en annen betydelig enkeltdel av 
samme enhet. Slike enkeltdeler kan grupperes ved beregning av avskrivningen.

46.  I den utstrekning et foretak avskriver enkeltdeler av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr separat, avskriver 
det også den gjenværende delen av enheten separat. Den gjenværende delen består av enkeltdelene av enheten 
som hver for seg ikke er betydelige. Dersom et foretak har ulike forventninger til disse enkeltdelene, kan det 
være nødvendig med tilnærmingsteknikker for å avskrive de gjenværende delene på en måte som representerer 
forbruksmønsteret til og/eller utnyttbar levetid for disse enkeltdelene på en fyllestgjørende måte.

47.  Et foretak kan velge å avskrive separat de enkeltdelene av en enhet som ikke har en anskaffelseskost som er 
betydelig i forhold til total anskaffelseskost for enheten.

48.  avskrivningen for hver periode skal innregnes i resultatet, med mindre den inkluderes i den balanseførte verdien 
av en annen eiendel.
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49.  Avskrivningsbeløpet for en regnskapsperiode innregnes vanligvis i resultatet. Enkelte ganger vil imidlertid de 
framtidige økonomiske fordelene som ligger i en eiendel, inngå i produksjonen av andre eiendeler. I dette tilfellet 
utgjør avskrivningen en del av de andre eiendelenes anskaffelseskost, og inngår i disse eiendelenes balanseførte 
verdi. For eksempel skal avskrivning av fabrikkanlegg og produksjonsutstyr inkluderes i beholdningers 
bearbeidingsutgifter (se IAS 2). På samme måte kan avskrivning av eiendom, anlegg og utstyr brukt til 
utviklingsaktiviteter inkluderes i anskaffelseskost for en immateriell eiendel som er innregnet i samsvar med IAS 
38: «Immaterielle eiendeler».

Avsk r ivba r t  be løp  og  avsk r ivn ingspe r iode

50.  avskrivbart beløp for en eiendel skal fordeles systematisk over eiendelens utnyttbare levetid.

51.  restverdien og utnyttbar levetid for en eiendel skal gjennomgås minst ved avslutningen av hvert regnskapsår, og 
dersom forventningene skiller seg fra tidligere estimater, skal endringen(e) regnskapsføres som en endring i et 
regnskapsmessig estimat i samsvar med ias 8: «regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil».

52.  Avskrivning blir innregnet selv om den virkelige verdien av eiendelen overstiger eiendelens balanseførte verdi, 
så lenge eiendelens restverdi ikke overstiger dens balanseførte verdi. Reparasjon og vedlikehold av en eiendel 
påvirker ikke behovet for å avskrive eiendelen.

53.  En eiendels avskrivbare beløp fastsettes etter fradrag for eiendelens restverdi. I praksis er restverdien av en eiendel 
ofte ubetydelig og således ubetydelig ved beregningen av avskrivbart beløp.

54.  Restverdien av en eiendel kan øke til et beløp som er lik eller større enn eiendelens balanseførte verdi. Dersom 
dette skjer, er eiendelens avskrivningsbeløp lik null, med mindre og inntil eiendelens restverdi deretter reduseres 
til et lavere beløp enn eiendelens balanseførte verdi.

55.  Avskrivning av en eiendel begynner når eiendelen er tilgjengelig for bruk, dvs. når den er på det sted og i den stand 
som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Avskrivning av en eiendel opphører 
når eiendelen blir fraregnet. Avskrivning opphører derfor ikke når eiendelen blir uvirksom eller tas ut av aktiv bruk 
og holdes for avhending, med mindre eiendelen er avskrevet fullt ut. I henhold til bruksmetoder for avskrivning 
kan imidlertid avskrivningen være lik null mens det ikke skjer noen produksjon.

56.  De framtidige økonomiske fordelene som en eiendel representerer, forbrukes i hovedsak av et foretak gjennom 
bruk av eiendelen. Andre faktorer, for eksempel teknisk eller kommersiell ukurans og slit og elde mens en eiendel 
er uvirksom, bidrar imidlertid ofte til en reduksjon av de økonomiske fordelene som det var forventet at foretaket 
kunne oppnå fra eiendelen. Som en konsekvens av dette må alle følgende faktorer tas i betraktning når en eiendels 
utnyttbare levetid skal beregnes:

a)  Forventet bruk av eiendelen. Bruk vurderes ut fra eiendelens forventede kapasitet eller fysiske produksjon. 

b)  Forventet fysisk slitasje, som avhenger av operasjonelle faktorer som for eksempel antall skift eiendelen skal 
benyttes i, reparasjons- og vedlikeholdsprogram samt pass og vedlikehold mens eiendelen står uvirksom. 

c)  Teknisk eller kommersiell ukurans som følge av endringer eller forbedringer i produksjonsprosessen, eller som 
følge av en endring i markedets etterspørsel etter det produkt eller den tjeneste som eiendelen genererer. 

d)  Juridiske eller lignende begrensninger på bruken av eiendelen, for eksempel utløpsdato for tilknyttede 
leieavtaler.

57.  En eiendels utnyttbare levetid fastsettes på bakgrunn av eiendelens forventede nytte for foretaket. Foretakets 
retningslinjer for bruk av eiendeler kan innebære at eiendeler skal avhendes etter et nærmere angitt tidsrom eller 
etter at en viss andel av de forventede økonomiske fordelene ved eiendelen er forbrukt. Derfor kan den utnyttbare 
levetiden til en eiendel godt være kortere enn eiendelens økonomiske levetid. Estimatet på utnyttbar levetid for en 
eiendel er et skjønn som baseres på foretakets erfaring med tilsvarende eiendeler.
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58.  Tomter og bygninger er separate eiendeler og regnskapsføres separat, selv om de er anskaffet sammen. Med enkelte 
unntak, for eksempel steinbrudd og områder som benyttes som fyllplasser, har fast eiendom en ubegrenset utnyttbar 
levetid, og avskrives derfor ikke. Bygninger har begrenset utnyttbar levetid, og er derfor avskrivbare eiendeler. 
En økning av verdien av tomten der en bygning er oppført, har ingen innvirkning på beregningen av bygningens 
avskrivbare beløp.

59.  Dersom anskaffelseskost for fast eiendom omfatter utgifter til å avvikle området, fjerne eiendelen og rehabilitere 
tomten, blir denne delen av anskaffelseskost for eiendelen som utgjør den faste eiendommen, avskrevet over den 
perioden det oppnås fordeler ved at disse utgiftene pådras. I enkelte tilfeller kan tomten i seg selv ha en begrenset 
utnyttbar levetid, og blir da avskrevet på en måte som gjenspeiler de fordelene som kan oppnås av den.

Avsk r ivn ingsme tode

60. avskrivningsmetoden som benyttes, skal gjenspeile mønsteret for hvordan eiendelens framtidige økonomiske 
fordeler forventes å bli forbrukt av foretaket.

61.  avskrivningsmetoden som anvendes for en eiendel, skal minst gjennomgås ved avslutningen av hvert 
regnskapsår og dersom det har vært en betydelig endring i det forventede mønsteret av forbruket av framtidige 
økonomiske fordeler ved eiendelen, skal avskrivningsmetoden endres for å gjenspeile det endrede mønsteret. en 
slik endring skal regnskapsføres som en endring i regnskapsmessig estimat i samsvar med ias 8.

62.  Mange ulike avskrivningsmetoder kan benyttes for å fordele en eiendels avskrivbare beløp systematisk over 
eiendelens utnyttbare levetid. Eksempler på slike metoder er den lineære metoden, den degressive metoden 
og produksjonsenhetsmetoden. Lineær avskrivning innebærer et konstant avskrivningsbeløp over eiendelens 
utnyttbare levetid dersom eiendelens restverdi ikke blir endret. Den degressive metoden innebærer et avtakende 
avskrivningsbeløp over eiendelens utnyttbare levetid. Produksjonsenhetsmetoden fører til at avskrivningsbeløpet 
baseres på eiendelens forventede bruk eller produserte enheter. Foretaket velger den metoden som best gjenspeiler 
det forventede mønsteret for forbruk av framtidige økonomiske fordeler som ligger i eiendelen. Den valgte 
metoden anvendes konsekvent fra periode til periode, med mindre det skjer en endring i det forventede mønsteret 
for forbruk av eiendelens framtidige økonomiske fordeler.

Tap ved verdifall

63.  For å avgjøre om en enhet av eiendom, anlegg og utstyr har falt i verdi, skal foretaket anvende IAS 36: «Verdifall 
på eiendeler». Nevnte standard forklarer hvordan et foretak gjennomgår den balanseførte verdien av sine eiendeler, 
hvordan foretaket beregner en eiendels gjenvinnbare beløp og når foretaket innregner eller reverserer innregningen 
av et tap ved verdifall.

64.  IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» forklarer regnskapsføringen av et tap ved verdifall som innregnes innen 
utgangen av den første årsregnskapsperioden etter en virksomhetssammenslutning som er en overtakelse.

Erstatning for tap ved verdifall

65.  erstatning fra tredjemann for eiendom, anlegg og utstyr som har falt i verdi, gått tapt eller er oppgitt, skal 
inkluderes i resultatet når krav på erstatningen oppstår.

66.  Verdifall på eller tap av enheter av eiendom, anlegg og utstyr, tilknyttede krav om eller betaling av erstatning 
fra tredjemann samt eventuelle senere innkjøp eller tilvirkning av erstatningseiendeler er separate økonomiske 
hendelser, og skal regnskapsføres på følgende måter: 

a)  tap ved verdifall på enheter av eiendom, anlegg og utstyr innregnes i samsvar med IAS 36, 

b)  fraregning av enheter av eiendom, anlegg og utstyr som tas ut av bruk eller avhendes, beregnes i samsvar med 
denne standard, 

c)  erstatning fra tredjemann for enheter av eiendom, anlegg og utstyr som har falt i verdi, gått tapt eller er oppgitt, 
inkluderes ved beregning av resultatet når erstatningen mottas, 

 og

d)  anskaffelseskost for enheter av eiendom, anlegg og utstyr som er rehabilitert, innkjøpt eller tilvirket som 
utskiftning, beregnes i samsvar med denne standard.
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FRAREGNING

67.  Den balanseførte verdien av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr skal fraregnes 

a)  ved avhending,

 eller

b)  når ingen framtidige økonomiske fordeler forventes fra eiendelens bruk eller avhending.

68.  Gevinst eller tap som oppstår av fraregning av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, skal inkluderes i resultatet 
når den fraregnes (med mindre ias 17 krever noe annet i tilfeller av salg og tilbakeleie). Gevinster skal ikke 
klassifiseres som driftsinntekt.

69.  Avhending av eiendom, anlegg og utstyr kan skje på ulike måter (for eksempel ved salg, ved å inngå en finansiell 
leieavtale eller ved donasjon). Når avhendingstidspunktet for en slik eiendel skal fastsettes, anvender et foretak 
kriteriene i IAS 18: «Driftsinntekter» for innregning av driftsinntekt fra salget av varer. IAS 17 kommer til 
anvendelse på avhending ved en avtale om salg og tilbakeleie.

70.  Dersom et foretak, i samsvar med innregningsprinsippet i nr. 7, i den balanseførte verdien av en enhet av eiendom, 
anlegg og utstyr innregner anskaffelseskost for en utskiftning av en enkeltdel av en slik enhet, skal foretaket fraregne 
den balanseførte verdien av den utskiftede enkeltdelen, uansett om den utskiftede enkeltdelen var avskrevet separat, 
eller ikke. Dersom det ikke er praktisk mulig for et foretak å beregne den erstattede delens balanseførte verdi, kan 
foretaket benytte anskaffelseskost for utskiftningen som en indikasjon på hva anskaffelseskost for den utskiftede 
enkeltdelen var på tidspunktet da den ble anskaffet eller tilvirket.

71.  Gevinst eller tap som oppstår av fraregning av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, skal beregnes som 
differansen mellom et eventuelt netto avhendingsproveny og eiendelens balanseførte verdi.

72.  Vederlaget ved avhending av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr blir førstegangsinnregnet til virkelig 
verdi. Dersom betaling for enheten av eiendom, anlegg og utstyr blir utsatt, blir det mottatte vederlaget 
førstegangsinnregnet til enhetens kontantprisekvivalent. Differansen mellom det nominelle beløpet for vederlaget 
og kontantprisekvivalenten innregnes som renteinntekt i samsvar med IAS 18, idet det tas hensyn til den effektive 
avkastningen av tilgodehavendet.

OPPLYSNINGER

73.  finansregnskapet skal inneholde følgende opplysninger for hver klasse av eiendom, anlegg og utstyr: 

a)  målegrunnlagene som er benyttet for å beregne brutto balanseført verdi,

b)  hvilke avskrivningsmetoder som er benyttet, 

c)  utnyttbar levetid eller avskrivningssatsene som er benyttet, 

d)  brutto balanseført verdi og akkumulert avskrivning (herunder akkumulerte tap ved verdifall) ved 
begynnelsen og slutten av perioden, 

 og

e)  en avstemming av balanseført verdi ved begynnelsen og slutten av perioden som viser 

i)  tilganger, 

ii)  avhendinger, 

iii)  anskaffelser i forbindelse med virksomhetssammenslutninger, 

iv)  økninger eller reduksjoner som skyldes verdireguleringer i henhold til nr. 31, nr. 39 og nr. 40, samt 
eventuelle tap ved verdifall innregnet eller reversert direkte i egenkapitalen i samsvar med ias 36, 

v)  tap ved verdifall innregnet i resultatet i samsvar med ias 36, 
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vi)  tap ved verdifall reversert i resultatet i samsvar med ias 36, 

vii)  avskrivning, 

viii)  netto valutadifferanser som oppstår ved omregning av finansregnskapet fra den funksjonelle 
valutaen til en annen presentasjonsvaluta, herunder omregning av en utenlandsk virksomhet til det 
regnskapspliktige foretakets presentasjonsvaluta, 

 og

ix)  andre endringer.

74.  finansregnskapet skal opplyse om 

a)  eventuell forekomst og omfang av begrensninger i eiendomsrett, samt heftelser knyttet til eiendom, anlegg 
og utstyr som er stilt som sikkerhet for forpliktelser, 

b)  omfanget av utgifter innregnet i den balanseførte verdien av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr under 
tilvirkning, 

c)  omfanget av kontraktsmessige bindinger knyttet til anskaffelse av eiendom, anlegg og utstyr, 

 og

d)  dersom det ikke er opplyst om dette separat i resultatregnskapet, omfanget av erstatning fra tredjemann for 
eiendom, anlegg og utstyr som er falt i verdi, er gått tapt eller er oppgitt, og som er inkludert i resultatet.

75.  Valg av avskrivningsmetode og estimat over eiendelers utnyttbare levetid bygger på en skjønnsmessig vurdering. 
Derfor vil opplysninger om hvilke metoder som er anvendt og om den estimerte utnyttbare levetiden eller 
avskrivningssatsene, gi brukere av finansregnskapet opplysninger til å kunne vurdere de regnskapsprinsippene 
som ledelsen har valgt, og til å kunne foreta sammenligninger med andre foretak. Av tilsvarende grunner er det 
nødvendig å opplyse om 

a)  avskrivning, om denne er innregnet i resultatet eller som en del av anskaffelseskost for andre eiendeler, i løpet 
av en periode, 

 og

b)  akkumulert avskrivning ved utgangen av perioden.

76.  I samsvar med IAS 8 skal et foretak gi opplysninger om arten og virkningen av en endring i et regnskapsmessig 
estimat som har innvirkning i inneværende periode, eller som forventes å få innvirkning i framtidige 
regnskapsperioder. Når det gjelder eiendom, anlegg og utstyr kan slike opplysninger være en følge av endringer i 
estimater med hensyn til 

a)  restverdier, 

b)  estimerte utgifter ved å avvikle, fjerne eller tilbakeføre enheter av eiendom, anlegg og utstyr,

c)  utnyttbar levetid,

 og

d)  avskrivningsmetoder. 

77.  Dersom enheter av eiendom, anlegg og utstyr balanseføres til verdiregulerte beløp, skal det gis følgende 
opplysninger:

a)  tidspunktet da verdireguleringen ble gjennomført, 

b)  om en uavhengig takstmann ble benyttet, 

c)  metodene og betydelige forutsetninger som er anvendt for å estimere eiendelenes virkelige verdi, 
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d)  i hvilket omfang eiendelenes virkelige verdi beregnes direkte med henvisning til observerbare priser i et 
aktivt marked eller nylige markedstransaksjoner på armlengdes avstand, eller om de ble estimert med andre 
verdisettingsmetoder, 

e)  for hver verdiregulerte klasse av eiendom, anlegg og utstyr, den balanseførte verdien som ville vært 
innregnet dersom eiendelene hadde vært balanseført i henhold til anskaffelseskostmodellen, 

 og

f)  verdireguleringsreserven, som viser endringen i reserven i perioden og eventuelle begrensninger i utdeling 
av saldoen til aksjonærer.

78.  Et foretak skal i henhold til IAS 36 gi opplysninger om eiendom, anlegg og utstyr som har vært gjenstand for 
verdifall, i tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 73 bokstav e) iv)–vi).

79.  Brukere av finansregnskap vil også kunne finne følgende opplysninger relevante:

a)  balanseført verdi av eiendom, anlegg og utstyr som midlertidig er ute av drift, 

b)  brutto balanseført verdi av eiendom, anlegg og utstyr som er avskrevet fullt ut, men som fortsatt er i bruk, 

c)  balanseført verdi av eiendom, anlegg og utstyr som ikke lenger er i aktiv bruk, og som holdes for avhending, 

 og

d)  når anskaffelseskostmodellen er benyttet, virkelig verdi av eiendom, anlegg og utstyr når denne er vesentlig 
forskjellig fra balanseført verdi.

Foretak oppfordres derfor til å opplyse om disse beløpene.

OVERGANGSBESTEMMELSER

80.  kravene i nr. 24–26 vedrørende førstegangsmåling av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr anskaffet i en 
byttetransaksjon for eiendeler får bare fremadrettet anvendelse på framtidige transaksjoner.

IKRAFTTREDELSE

81.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

82.  Denne standard erstatter IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» (revidert 1998).

83.  Denne standard erstatter følgende tolkninger:

a)  SIC-6: «Utgifter til endring av eksisterende programvare»

b)  SIC-14 «Eiendom, anlegg og utstyr — erstatning for verdifall på eller tap av enheter»,

 og

c)  SIC-23: «Eiendom, anlegg og utstyr — utgifter til større inspeksjoner og overhalinger».
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VEDLEGG

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» og tilhørende 
dokumenter gjøres følgende endringer:

I IFRS 1 nr. 24 gjøres følgende endringer: 

24  Dersom et datterforetak er førstegangsbruker på et senere tidspunkt enn dets morforetak, skal datterforetaket 
i sitt individuelle finansregnskap måle foretakets eiendeler og forpliktelser til enten

…

b)  de balanseførte verdiene som ellers kreves av denne standard, basert på tidspunktet da datterforetakets 
gikk over til IFRS-er. Disse balanseførte verdiene kan være forskjellige fra dem som er beskrevet under 
bokstav a),

…

ii)  når regnskapsprinsippene som ble benyttet i datterforetakets finansregnskap, er forskjellige fra 
prinsippene i konsernregnskapet. Datterforetaket kan for eksempel som sitt regnskapsprinsipp 
benytte anskaffelseskostmodellen i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr», mens konsernet kan 
benytte verdireguleringsmodellen.

A2.  I IAS 14: «Segmentrapportering» skal nr. 21 lyde:

21.  Målinger av segmenteiendeler og segmentforpliktelser omfatter justeringer av de tidligere balanseførte 
verdiene av identifiserbare segmenteiendeler og segmentforpliktelser for et foretak som er overtatt i en 
virksomhetssammenslutning som regnskapsføres som en overtakelse, selv om disse justeringene bare er 
foretatt for å utarbeide konsernregnskap, og ikke blir registrert i verken morforetakets eller datterforetakets 
individuelle finansregnskap. Tilsvarende, dersom eiendom, anlegg og utstyr er blitt verdiregulert etter en 
overtakelse i samsvar med verdireguleringsmodellen i IAS 16, gjenspeiler målingene av segmenteiendeler 
disse verdireguleringene.

A3.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

A4.  I IAS 36: «Verdifall på eiendeler» gjøres følgende endringer:

I nr. 4, nr. 9, nr. 37, nr. 38, nr. 41, nr. 42, nr. 59, nr. 96 og nr. 104 gjøres følgende endringer:

4.  Denne standard gjelder for eiendeler som balanseføres til regulert verdi (virkelig verdi) i henhold til andre 
standarder, for eksempel verdireguleringsmodellen i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr». Identifikasjon av 
om en verdiregulert eiendel har falt i verdi, avhenger imidlertid av grunnlaget for beregningen av virkelig 
verdi:

 …

9.  ved vurdering av om det foreligger indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi, skal et foretak minst ta 
hensyn til følgende indikasjoner:

 …

 interne informasjonskilder

 …
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f)  vesentlige endringer med negativ innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden eller vil 
skje i nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av en eiendels bruk eller forventet bruk. slike 
endringer omfatter eiendeler som blir uvirksomme, planer om opphør eller omstrukturering av den 
virksomhet eiendelen tilhører, og planer om avhending av en eiendel på et tidligere tidspunkt enn 
forventet,

 og

 …

37.  framtidige kontantstrømmer skal estimeres for eiendelen i dens aktuelle tilstand. estimater på framtidige 
kontantstrømmer skal ikke omfatte framtidige inngående eller utgående kontantstrømmer som forventes 
å oppstå som følge av

…

b)  framtidige utgifter forbundet med å legge til, erstatte en del av eller gi service til eiendelen.

38.  Fordi framtidige kontantstrømmer estimeres for eiendelen i dens aktuelle tilstand, gjenspeiler bruksverdien 
ikke 

…

b)  framtidige utgifter forbundet med å legge til, erstatte en del av eller gi service til eiendelen, eller 
tilknyttede framtidige fordeler fra disse framtidige utgiftene.

41.  Inntil et foretak pådrar seg utgifter forbundet med å legge til, erstatte en del av eller gi service til eiendelen, 
omfatter estimater på framtidige kontantstrømmer ikke estimerte framtidige inngående kontantstrømmer som 
forventes å oppstå fra disse utgiftene (se eksempel 6 i vedlegg A).

42.  Estimater på framtidige kontantstrømmer omfatter framtidige utgifter som er nødvendige for den daglige 
service av eiendelen.

59.  et tap ved verdifall skal umiddelbart innregnes som kostnad i resultatregnskapet, med mindre 
eiendelen balanseføres til regulert verdi i henhold til en annen standard (for eksempel i henhold til 
verdireguleringsmodellen i ias 16: «eiendom, anlegg og utstyr»). tap ved verdifall på en verdiregulert 
eiendel skal behandles som negativ verdiregulering i henhold til den andre standarden.

96.  ved vurdering av om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en eiendel 
i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert, skal foretaket minst ta følgende indikasjoner i 
betraktning:

…

interne informasjonskilder

d) Betydelige endringer med gunstig innvirkning på foretaket har skjedd i løpet av perioden, eller 
forventes å skje i nær framtid, med hensyn til omfanget eller arten av eiendelens bruk eller forventede 
bruk. Disse endringene omfatter utgifter som har påløpt i løpet av perioden for å legge til, erstatte 
en del av eller gi service til eiendelen eller en bindende avtale om å avvikle eller omstrukturere den 
virksomhet som eiendelen tilhører,

 og

…
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104.  reversering av et tap ved verdifall for en eiendel skal umiddelbart innregnes som inntekt i 
resultatregnskapet, med mindre eiendelen balanseføres til regulert verdi i henhold til en annen 
standard (for eksempel i henhold til verdireguleringsmodellen i ias 16: «eiendom, anlegg og utstyr»). 
enhver reversering av et tap ved verdifall på en verdiregulert eiendel skal behandles som en positiv 
verdiregulering i henhold til den andre standarden.

A5.  I IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» utgår fotnoten i nr. 14 bokstav a).

A6.  I IAS 38: «Immaterielle eiendeler» gjøres følgende endringer:

 Innledning

 Nr. 7 oppheves.

Standard

I nr. 7 tilføyes følgende definisjon:

«foretaksspesifikk verdi» er nåverdi av framtidige kontantstrømmer som et foretak forventer at skal oppstå 
i forbindelse med fortsatt bruk av en eiendel og ved avhending av eiendelen ved slutten av dens utnyttbare 
levetid, eller som forventes å påløpe når en forpliktelse skal gjøres opp.

I nr. 7 endres følgende definisjoner:

«avskrivbart beløp» er eiendelens anskaffelseskost, eller et annet beløp som tilsvarer anskaffelseskost, 
fratrukket eiendelens restverdi.

«anskaffelseskost» er det beløp i kontanter eller i kontantekvivalenter som er betalt, og den virkelige verdien 
av et annet vederlag som er avgitt for å anskaffe en eiendel på tidspunktet for eiendelens anskaffelse eller 
tilvirkning.

«restverdi» av en immateriell eiendel er det estimerte beløpet som et foretak i øyeblikket forventer å få ved 
avhending av eiendelen, etter fradrag for estimerte avhendingsutgifter, dersom eiendelen allerede var av 
forventet alder og i forventet tilstand ved slutten av dens utnyttbare levetid.

«Utnyttbar levetid» er 

a)  den perioden en eiendel forventes å være tilgjengelig for bruk av et foretak, eller

b)  antall produserte enheter eller lignende enheter som foretaket at eiendelen skal generere.

 Nr. 18 og overskriften umiddelbart foran skal lyde:

 Innregning og måling

18.  Innregningen av en enhet som immateriell eiendel krever at et foretak kan vise at enheten oppfyller

a)  definisjonen på en immateriell eiendel (se nr. 7–17), 

 og

b)  innregningskriteriene fastsatt i denne standard (se nr. 19–55).

Dette kravet gjelder utgifter påløpt i utgangspunktet for å overta eller internt å utvikle en immateriell eiendel, 
og utgifter påløpt i etterhånd for å legge noe til, erstatte en del av eller gi service til eiendelen.
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Nytt nr. 18A skal lyde:

18A.  De immaterielle eiendelene er av en slik art at det i mange tilfeller ikke kan gjøres tillegg til en slik eiendel 
eller erstatte en del av den. Følgelig vil de fleste etterfølgende utgiftene mest sannsynlig opprettholde 
de framtidige økonomiske fordelene som ligger i en eksisterende immateriell eiendel heller enn å 
oppfylle definisjonen på en immateriell eiendel og innregningskriteriene i denne standard. I tillegg er 
det ofte vanskelig å henføre etterfølgende utgifter direkte til en bestemt immateriell eiendel istedenfor 
til virksomheten som helhet. Derfor er det bare i sjeldne tilfeller at etterfølgende utgifter — utgifter som 
er påløpt etter førstegangsinnregning av en anskaffet immateriell eiendel eller etter ferdigstillelse av en 
internt utviklet immateriell eiendel — blir innregnet i den immaterielle eiendelens balanseførte verdi. I 
samsvar med nr. 51 innregnes etterfølgende utgifter til varenavn, avisnavn og utgivelsestitler, kundelister 
og lignende enheter (enten de er anskaffet eksternt eller utviklet internt) alltid i resultatet etter hvert som 
de påløper, slik at innregning av internt utviklet goodwill skal unngås.

Nr. 24 skal lyde:

24.  Anskaffelseskost for en immateriell eiendel omfatter 

a)  eiendelens innkjøpspris, herunder importavgifter og ikke-refunderbare skatter og avgifter ved kjøp, 
etter fradrag for forhandlerrabatter og prisavslag,

 og

b)  eventuelle direkte henførbare utgifter til å forberede eiendelen til dens påtenkte formål.

Nye nr. 24A–24D skal lyde:

24A.  Eksempler på direkte henførbare utgifter er 

a)  utgifter til ytelser til ansatte (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte») som oppstår direkte av at 
eiendelen settes i stand til dens planlagte bruk, 

 og

b)  honorarer til fagfolk.

24B.  Eksempler på utgifter som ikke er anskaffelseskost for en immateriell eiendel, er

a)  utgifter til å introdusere et nytt produkt eller en ny tjeneste (herunder utgifter til annonsering og 
salgsfremmende tiltak), 

b)  utgifter til å drive virksomheten på et nytt sted eller med en ny klasse av kunder (herunder utgifter til 
opplæring av personale), 

 og

c)  administrasjonsutgifter og andre generelle fellesutgifter. 

24C.  Innregning av utgifter i den balanseførte verdien av en immateriell eiendel opphører når eiendelen er i den 
stand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen. Derfor omfattes ikke 
utgifter som påløper ved bruk eller omplassering av en immateriell eiendel av den balanseførte verdien 
av denne eiendelen. Følgende utgifter omfattes for eksempel ikke av en immateriell eiendels balanseførte 
verdi:

a)  utgifter påløpt mens en eiendel som er i stand til å virke slik den var tiltenkt av ledelsen, ennå ikke er 
tatt i bruk, 

 og

b)  driftstap i oppstartfasen som for eksempel påløper mens etterspørselen etter eiendelens produkter 
bygges opp.
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24D.  Noen operasjoner skjer i forbindelse med utviklingen av en immateriell eiendel, men er ikke nødvendige 
for å sette eiendelen i den stand som er nødvendig for at den skal kunne virke slik den var tiltenkt av 
ledelsen. Disse tilfeldige operasjonene kan skje før eller under utviklingsaktivitetene. Fordi tilfeldige 
operasjoner ikke er nødvendige for å sette eiendelen i den stand som er nødvendig for at den skal virke 
slik den var tiltenkt av ledelsen, blir inntekter og tilknyttede kostnader fra tilfeldige operasjoner innregnet 
i resultatet og inkluderes i de respektive klassifiseringene av inntekter og kostnader.

Nr. 34 skal lyde:

34.  Én eller flere immaterielle eiendeler kan være anskaffet i bytte mot en eller flere ikke-monetære eiendeler 
eller mot en kombinasjon av monetære og ikke-monetære eiendeler. Den følgende diskusjonen viser til et 
bytte av én ikke-monetær eiendel mot en annen, men kommer også til anvendelse på alle bytter beskrevet 
i forrige setning. Anskaffelseskost for en slik immateriell eiendel måles til virkelig verdi med mindre a) 
byttetransaksjonen ikke har noe forretningsmessig innhold, eller b) verken den mottatte eller den avgitte 
eiendelens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Den anskaffede eiendelen blir målt på denne 
måten, selv om et foretak ikke umiddelbart kan fraregne den avgitte eiendelen. Dersom den anskaffede 
eiendelen ikke blir målt til virkelig verdi, måles eiendelens anskaffelseskost til den avgitte eiendelens 
balanseførte verdi.

Nytt nr. 34A og nr. 34B skal lyde:

34A.  Et foretak fastsetter om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold ved at det tas i betraktning 
i hvilken utstrekning foretakets framtidig kontantstrømmer forventes å bli endret som et resultat av 
transaksjonen. En byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold dersom 

a)  konfigurasjonen (dvs. risiko, tidsplan og beløp) for den mottatte eiendelens kontantstrømmer skiller 
seg fra konfigurasjonen av den overførte eiendelens kontantstrømmer, 

 eller

b)  den foretaksspesifikke verdien av den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, 
blir endret som et resultat av byttetransaksjonen, 

 og

c)  differansen i a) eller b) er betydelig i forhold til den virkelige verdien av eiendelene som ble byttet.

 For å avgjøre om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold, skal den foretaksspesifikke verdien 
av den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, gjenspeile kontantstrømmer etter 
skatt. Resultatet av disse analysene kan være klart uten at foretaket må foreta detaljerte beregninger.

34B.  Nr. 19 bokstav b) angir som betingelse for innregning av en immateriell eiendel at eiendelens 
anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Den virkelige verdien av en immateriell eiendel som det 
ikke finnes sammenlignbare markedstransaksjoner for, blir målt på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten 
innenfor området av rimelige estimater av virkelig verdi ikke er betydelig for denne eiendelen, eller b) 
sannsynligheten for at de ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte og benyttes 
for å estimere virkelig verdi. Dersom et foretak på en pålitelig måte kan beregne den virkelige verdien av 
enten den mottatte eller den avgitte eiendelen, benyttes den avgitte eiendelens virkelige verdi til å måle 
anskaffelseskost, med mindre den mottatte eiendelens virkelige verdi framgår mest tydelig.

Nr. 35 oppheves.
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Nr. 54 skal lyde:

54.  Anskaffelseskost for en internt utviklet immateriell eiendel omfatter alle direkte henførbare utgifter som 
er nødvendige for å skape, produsere og forberede eiendelen slik at den er i stand til å virke slik den var 
tiltenkt av ledelsen. Eksempler på direkte henførbare utgifter er 

a)  utgifter til materialer og tjenester som er benyttet eller forbrukt ved utvikling av den immaterielle 
eiendelen, 

b)  utgifter til ytelser til ansatte (som definert i IAS 19: «Ytelser til ansatte») som oppstår av utviklingen 
av den immaterielle eiendelen,

c)  avgifter for registrering av en juridisk rettighet, 

 og

d)  avskrivning av patenter og lisenser som benyttes til å utvikle den immaterielle eiendelen.

 IAS 23: «Låneutgifter» setter opp kriterier for innregning av renter som en bestanddel av utgiftene til en 
internt utviklet immateriell eiendel.

Overskriften til nr. 60–62 utgår.

Nr. 60 og nr. 61 oppheves.

Nr. 62 oppheves, og innholdet i dette nummer flyttes til nr. 18A.

Overskriften til nr. 63 skal lyde:

Måling etter innregning

Nr. 76 og nr. 77 skal lyde:

76.  Dersom en immateriell eiendels balanseførte verdi øker som følge av en verdiregulering, skal økningen 
føres direkte mot egenkapitalen under betegnelsen verdireguleringsreserve. en positiv verdiregulering 
skal imidlertid innregnes i resultatet i den utstrekning den reverserer en negativ verdiregulering av den 
samme eiendelen som tidligere er innregnet i resultatet.

77.  Dersom en immateriell eiendels balanseførte verdi reduseres som følge av en verdiregulering, skal 
reduksjonen innregnes i resultatet. reduksjonen skal imidlertid debiteres direkte mot egenkapitalen under 
verdireguleringsreserve i den utstrekning det foreligger en kreditsaldo i den verdireguleringsreserven 
som er knyttet til denne eiendelen.

Nr. 79 og nr. 80 skal lyde:

79.  avskrivbart beløp for en immateriell eiendel skal fordeles systematisk over eiendelens utnyttbare levetid. 
om ikke annet kan påvises, gjelder antakelsen om at den utnyttbare levetiden til en immateriell eiendel 
ikke vil overstige 20 år fra tidspunktet da eiendelen er tilgjengelig for bruk. avskrivningen skal begynne 
når eiendelen er tilgjengelig for bruk. avskrivning av en eiendel opphører når eiendelen blir fraregnet.

80.  Avskrivning innregnes uansett om det for eksempel har skjedd en økning i eiendelens virkelige verdi eller 
gjenvinnbare beløp eller ikke. Mange faktorer må tas i betraktning når en eiendels utnyttbare levetid skal 
beregnes, blant annet: 

a)  foretakets forventede bruk av eiendelen, og om eiendelen kan anvendes effektivt av en annen 
foretaksledelse, 
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b)  typiske produktlivssykluser for eiendelen, samt offentlig informasjon om estimater for utnyttbar 
levetid for lignende eiendeler som benyttes på lignende måte, 

c)  teknisk, teknologisk, kommersiell eller annen type ukurans, 

d)  stabiliteten i industrien der eiendelen benyttes, samt endringer i markedets etterspørsel etter produkter 
eller tjenester som eiendelen er opphav til, 

e)  forventet opptreden hos konkurrenter eller mulige konkurrenter, 

f)  nivået for utgifter til vedlikehold som kreves for å oppnå de forventede framtidige økonomiske 
fordelene fra eiendelen, samt foretakets evne til og intensjon om å nå dette nivået, 

g)  perioden for kontroll over eiendelen, samt juridiske eller lignende begrensninger på bruken av 
eiendelen, for eksempel utløpsdato for tilhørende leieavtaler, 

 og

h)  om eiendelens utnyttbare levetid avhenger av den utnyttbare levetiden til andre av foretakets 
eiendeler.

Nr. 88–90 skal lyde:

88.  avskrivningsmetoden som benyttes, skal gjenspeile mønsteret for hvordan eiendelens framtidige 
økonomiske fordeler forventes å bli forbrukt av foretaket. Dersom mønsteret ikke kan fastsettes på en 
pålitelig måte, skal den lineære metoden benyttes. avskrivningsbeløpet for hver periode skal innregnes 
i resultatet, med mindre en annen standard tillater eller krever at dette beløpet skal inngå i den 
balanseførte verdien av en annen eiendel.

89.  Mange ulike avskrivningsmetoder kan benyttes for å fordele en eiendels avskrivbare beløp systematisk 
over eiendelens utnyttbare levetid. Eksempler på slike metoder er den lineære metoden, den degressive 
metoden og produksjonsenhetsmetoden. Den metoden som benyttes, skal velges ut fra foretakets 
forventede mønster for forbruk av de forventede framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, 
og anvendes konsekvent fra én periode til en annen, med mindre det skjer en endring i det forventede 
forbruksmønsteret for disse framtidige økonomiske fordelene. Det vil sjelden, om i det hele tatt, foreligge 
overbevisende dokumentasjon som støtter en avskrivningsmetode for immaterielle eiendeler som fører til 
et lavere beløp for akkumulert avskrivning enn i henhold til den lineære metoden.

90.  Avskriving innregnes vanligvis i resultatet. I enkelte tilfeller vil imidlertid de framtidige økonomiske 
fordelene av en eiendel inngå i produksjonen av andre eiendeler. I dette tilfellet utgjør avskrivningen en 
del av den andre eiendelens anskaffelseskost, og inngår i den andre eiendelens balanseførte verdi. For 
eksempel skal avskrivning av immaterielle eiendeler som benyttes i en produksjonsprosess, inkluderes i 
beholdningers balanseførte verdi (se IAS 2: «Beholdninger»).

Nr. 93 skal lyde:

93.  Et estimat på eiendelens restverdi er basert på det beløpet som kan gjenvinnes ved avhending av eiendelen 
ved hjelp av priser som gjelder på estimattidspunktet for salg av en lignende eiendel som har nådd slutten 
av sin utnyttbare levetid, og som har vært benyttet under tilsvarende forhold som dem eiendelen vil bli 
brukt under. Restverdien skal minst gjennomgås ved avslutningen av hvert regnskapsår. En endring i 
eiendelens restverdi blir regnskapsført som endring i et regnskapsmessig estimat i samsvar med IAS 8: 
«Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil».

Nytt nr. 93A skal lyde:

93A.  Restverdien av en immateriell eiendel kan øke til et beløp som er lik eller større enn eiendelens balanseførte 
verdi. Dersom dette skjer, er eiendelens avskrivningsbeløp lik null, med mindre og inntil eiendelens 
restverdi deretter reduseres til et lavere beløp enn eiendelens balanseførte verdi.
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Nr. 94 og nr. 95 skal lyde:

94.  avskrivningsperioden og avskrivningsmetoden skal gjennomgås minst ved avslutningen av hvert 
regnskapsår. Dersom eiendelens forventede utnyttbare levetid er endret i forhold til tidligere estimater, 
skal avskrivningsperioden endres tilsvarende. Dersom det har vært en endring i det forventede mønsteret 
for forbruk av de framtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen, skal avskrivningsmetoden 
endres for å gjenspeile det endrede mønsteret. slike endringer skal regnskapsføres som endringer i 
regnskapsmessige estimater i samsvar med ias 8.

95.  i løpet av en immateriell eiendels levetid kan det bli klart at det tidligere estimatet for eiendelens 
utnyttbare levetid ikke lenger stemmer. innregning av et tap ved verdifall kan for eksempel indikere at 
det er behov for å endre avskrivningsperioden.

Nr. 103 og nr. 104 skal lyde:

103.  en immateriell eiendel skal fraregnes 

a)  ved avhending,

 eller

b)  når det ikke forventes flere framtidige økonomiske fordeler fra eiendelens bruk eller avhending.

104.  Gevinster eller tap som oppstår ved fraregning av en immateriell eiendel, skal beregnes som differansen 
mellom et eventuelt netto avhendingsproveny og eiendelens balanseførte verdi. Dette skal inkluderes 
i resultatet når eiendelen fraregnes (med mindre ias 17 krever noe annet ved en avtale om salg og 
tilbakeleie). Gevinster skal ikke klassifiseres som driftsinntekt.

Nye nr. 104A–104C skal lyde:

104A. Avhending av en immateriell eiendel kan skje på ulike måter (for eksempel ved salg, ved å inngå en 
finansiell leieavtale eller ved donasjon). Når avhendingstidspunktet for en slik eiendel skal fastsettes, 
anvender et foretak kriteriene i IAS 18: «Driftsinntekter» for innregning av driftsinntekter fra salget av 
varene. IAS 17 kommer til anvendelse på avhending ved en avtale om salg og tilbakeleie.

104B. Dersom et foretak, i samsvar med innregningsprinsippet i nr. 19, i den balanseførte verdien av en eiendel 
innregner anskaffelseskost for en erstatning av en del av en immateriell eiendel, skal foretaket fraregne 
den erstattede delens balanseførte verdi. Dersom det ikke er praktisk mulig for et foretak å beregne den 
erstattede delens balanseførte verdi, kan foretaket benytte anskaffelseskost for erstatningsdelen som en 
indikasjon på hva anskaffelseskost for den erstattede delen var på tidspunktet da den ble anskaffet eller 
utviklet internt.

104C. Vederlaget ved avhending av en immateriell eiendel førstegangsinnregnes til virkelig verdi. Dersom 
betaling for den immaterielle eiendelen blir utsatt, blir vederlaget førstegangsinnregnet som eiendelens 
kontantprisekvivalent. Differansen mellom det nominelle beløpet for vederlaget og kontantprisekvivalenten 
innregnes som renteinntekt i samsvar med IAS 18, idet det tas hensyn til tilgodehavendets effektive 
avkastning.

Nr. 105 oppheves.

Nr. 106 skal lyde:

106.  Avskrivning opphører ikke når den immaterielle eiendelen ikke lenger er i bruk eller holdes for avhending, 
med mindre eiendelen er avskrevet fullt ut.

I nr. 107 utgår perioden «sammenligningsinformasjon kreves ikke.».

I nr. 111 skal bokstav e) lyde:

e)  omfanget av kontraktsmessige bindinger knyttet til anskaffelse av immaterielle eiendeler.
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I nr. 113 bokstav a) skal iii) lyde:

iii)  den balanseførte verdien som ville ha vært innregnet dersom den verdiregulerte klassen av immaterielle 
eiendeler var regnskapsført i henhold til anbefalt metode i nr. 63, 

   og

I nr. 113 skal bokstav b) og ny bokstav c) lyde:

b)  beløpet for verdireguleringsreserve som gjelder immaterielle eiendeler i begynnelsen og slutten 
av regnskapsperioden, samtidig som endringene i løpet av perioden og eventuelle restriksjoner på 
utdelingen av balansen til aksjonærer indikeres, 

 og

c)  metodene og betydelige forutsetninger som er anvendt for å estimere eiendelenes virkelige verdier.

Nytt nr. 121A skal lyde:

121A. Kravene i nr. 34 – 34B vedrørende førstegangsmåling av en immateriell eiendel anskaffet i en 
byttetransaksjon for eiendeler får bare fremadrettet anvendelse på framtidige transaksjoner.

A7.  I SIC-13: «Felleskontrollerte foretak — ikke-monetære overføringer fra deltakere» gjøres følgende endringer:

Nr. 5 og nr. 6 skal lyde:

5.  Ved anvendelse av IAS 31 nr. 48 på ikke-monetære overføringer til et felleskontrollert foretak i bytte mot en 
egenkapitalinteresse i enheten, skal en deltaker i felleskontrollert virksomhet innregne i periodens resultat 
den andel av en gevinst eller et tap som er henførbar på egenkapitalinteressene til de andre deltakerne i den 
felleskontrollerte virksomheten, bortsett fra når 

a)  de betydelige risikoene og fordelene ved eierskap av de(n) overførte, ikke-monetære eiendelen(e) ennå 
ikke er overført til den felleskontrollerte enheten, 

 eller

b)  gevinster eller tap på den ikke-monetære overføringen ikke kan måles på en pålitelig måte, 

 eller

c)  overføringstransaksjonen ikke har noe forretningsmessig innhold, slik dette begrepet er beskrevet i 
IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr».

   Dersom unntakene i bokstav a), b) eller c) kommer til anvendelse, vil gevinster eller tap anses som 
urealiserte, og vil derfor ikke bli innregnet i resultatet, med mindre nr. 6 også kommer til anvendelse.

6.  Dersom en deltaker i felleskontrollert virksomhet, i tillegg til å motta en egenkapitalinteresse i det 
felleskontrollerte foretaket, mottar monetære eller ikke-monetære eiendeler, skal en hensiktsmessig andel 
av gevinster eller tap på transaksjonen innregnes i resultatet av deltakeren.

Etter leddet «Ikrafttredelse» skal nytt nr. 14 og nr. 15 lyde:

14.  De endringer i regnskapsføringen av ikke-monetære overføringstransaksjoner som er angitt i nr. 5, skal 
anvendes fremadrettet på framtidige transaksjoner.
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15.  Et foretak skal anvende de endringene av denne tolkning som gjøres i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» 
for årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Dersom et foretak anvender den nevnte 
standard for en tidligere periode, skal det også anvende disse endringene på den tidligere perioden.

A8.  I SIC-21: «Inntektsskatt — gjenvinning av ikke-avskrivbare, verdiregulerte eiendeler» skal nr. 3–5 lyde:

3.  Spørsmålet er hvordan begrepet «gjenvinning» skal tolkes i forhold til en eiendel som ikke er avskrevet 
(ikke-avskrivbar eiendel), og som blir verdiregulert i samsvar med nr. 31 i IAS 16.

4.  Denne tolkning kommer også til anvendelse på investeringseiendommer som blir balanseført til verdiregulerte 
beløp i henhold til IAS 40 nr. 33, men som ville måtte anses som ikke-avskrivbare dersom IAS 16 kom til 
anvendelse.

5.  Eiendelen eller forpliktelsen ved utsatt skatt som oppstår av verdiregulering av en ikke-avskrivbar eiendel i 
henhold til IAS 16 nr. 31, skal måles på grunnlag av de skattemessige konsekvensene som ville følge av en 
gjenvinning av denne eiendelens balanseførte verdi ved salg, uansett grunnlaget for måling av eiendelens 
balanseførte verdi. Dersom skattelovgivningen angir en skattesats som skal anvendes på det skattbare beløpet 
som er avledet av salget av en eiendel, og som er forskjellig fra skattesatsen som skal anvendes på det 
skattbare beløpet som er avledet av bruken av en eiendel, skal førstnevnte sats anvendes ved måling av den 
forpliktelsen eller eiendelen ved utsatt skatt som er knyttet til en ikke-avskrivbar eiendel.

A9.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

A10.  I SIC-32: «Immaterielle eiendeler — kostnader vedrørende nettsteder» skal nr. 9 bokstav d) lyde:

d)  Driftsfasen begynner når utviklingen av et nettsted er fullført. Utgifter som påløper på dette trinnet, skal 
innregnes som kostnad når de påløper, med mindre de oppfyller innregningskriteriene i IAS 38 nr. 19.

A11.  I desember 2002 offentliggjorde Styret et høringsutkast om foreslåtte endringer i IAS 36: «Verdifall på eiendeler» 
og i IAS 38: «Immaterielle eiendeler». Styrets foreslåtte endringer i IAS 36 og IAS 38 gjenspeiler endringer i 
tilknytning til dets avgjørelser i Styrets prosjekt vedrørende virksomhetssammenslutninger. Fordi dette prosjektet 
fremdeles er under arbeid, gjenspeiles de foreslåtte endringene ikke i de endringene i IAS 36 og IAS 38 som er 
tatt med i dette vedlegg.

A12. I juli 2003 offentliggjorde Styret høringsutkast ED 4: «Avhending av anleggsmidler og presentasjon av avviklet 
virksomhet» der det foreslo endringer i IAS 38 og i IAS 40: «Investeringseiendom». De foreslåtte endringene 
gjenspeiles ikke i de endringene i IAS 38 og IAS 40 som er tatt med i dette vedlegg.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 17

Leieavtaler

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-3

Definisjoner 4-6

Klassifisering av leieavtaler 7-9

Leieavtaler i leietakeres finansregnskap 20-35

Finansielle leieavtaler 20-32

Førstegangsinnregning 20-24

Etterfølgende måling 25-32

Operasjonelle leieavtaler 33-35

Leieavtaler i utleieres finansregnskap 36-57

Finansielle leieavtaler 36-48

Førstegangsinnregning 36-38

Etterfølgende måling 39-48

Operasjonelle leieavtaler 49-57

Salgs- og tilbakeleietransaksjoner 58-66

Overgangsbestemmelser 67-68

Ikrafttredelse 69

Oppheving av IAS 17 (revidert) 70

Denne reviderte standard erstatter IAS 17: «Leieavtaler» (revidert 1997), og skal anvendes på årsregnskap som omfatter 
perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette, både for leietakere og utleiere, hensiktsmessige regnskapsprinsipper og 
opplysningskrav til anvendelse i forbindelse med leieavtaler.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av alle leieavtaler som ikke er 

a)  leieavtaler om utvinning eller bruk av mineraler, olje, naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser, 

 og

b)  lisensavtaler for eksempelvis kinofilmer, videoopptak, skuespill, manuskripter, patenter og opphavsretter.
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Denne standard skal imidlertid ikke anvendes som grunnlag for måling av 

a)  eiendom som holdes av leietaker, og som regnskapsføres som investeringseiendom (se ias 40: 
«investeringseiendom»), 

b)  investeringseiendom som leies ut av utleier i henhold til operasjonelle leieavtaler (se ias 40), 

c)  biologiske eiendeler som holdes av leietakere i henhold til finansielle leieavtaler (se ias 41: «landbruk»), 

 eller

d)  biologiske eiendeler som leies ut av utleier i henhold til operasjonelle leieavtaler (se ias 41).

3.  Denne standard kommer til anvendelse på avtaler som overfører bruksretten til eiendeler, selv om vesentlige 
tjenester utført av utleier kan være nødvendige i forbindelse med drift eller vedlikehold av slike eiendeler. Denne 
standard kommer ikke til anvendelse på avtaler som er kontrakter for tjenester som ikke overfører bruksrett til 
eiendeler fra én avtalepart til en annen.

DEFINISJONER

4.  følgende begreper anvendes i denne standard:

en «leieavtale» er en avtale der utleier mot én eller en serie betalinger overfører til leietaker retten til å bruke 
en eiendel i en nærmere avtalt periode.

en «finansiell leieavtale» er en leieavtale som i det vesentlige overfører all risiko og avkastning som er forbundet 
med eierskap av en eiendel. eiendomsretten kan eventuelt, men behøver ikke, bli overført.

en «operasjonell leieavtale» er en leieavtale som ikke er en finansiell leieavtale.

en «uoppsigelig leieavtale» er en leieavtale som bare kan sies opp

a)  dersom en usannsynlig betingelse inntreffer,

b)  med utleiers tillatelse,

c)  dersom leietaker trer inn i en ny leieavtale vedrørende den samme eller en tilsvarende eiendel med samme 
utleier, 

 eller

d)  ved leietakers betaling av et så stort tilleggsbeløp at det ved leieavtalens begynnelse er rimelig sikkert at 
leieavtalen vil videreføres..

«leieavtalens begynnelse» er tidspunktet da leieavtalen ble underskrevet, eller tidspunktet da en bindende avtale 
mellom partene om de viktigste bestemmelsene i leieavtalen ble inngått. fra og med dette tidspunkt 

a)  blir en leieavtale klassifisert som enten en operasjonell eller en finansiell leieavtale, 

 og

b)  beregnes beløpene som skal innregnes ved leieperiodens begynnelse for en finansiell leieavtale.
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«leieperiodens begynnelse» er tidspunktet da leietaker har rett til å utøve sin rett til å bruke den leide eiendelen 
fra. leieperiodens begynnelse er tidspunktet for førstegangsinnregning av leieavtalen (dvs. innregning av de 
eventuelle eiendelene, forpliktelsene, inntektene eller kostnadene som er resultat av leieavtalen).

«leieperioden» er den uoppsigelige perioden som leietaker har inngått avtale om leie av eiendelen for, sammen 
med eventuelle videre perioder der leietaker kan velge å fortsette å leie eiendelen, med eller uten ytterligere 
betaling, dersom det ved leieavtalens begynnelse er rimelig sikkert at leietaker vil benytte seg av dette.

«minsteleie» er de betalingene som leietaker skal betale eller kan bli avkrevd i løpet av leieperioden, unntatt 
variabel leie, utgifter til tjenester og skatter som skal betales av og refunderes utleieren, samt 

a)  når det gjelder leietaker, ethvert beløp som garanteres av leietaker eller av en part knyttet til leietaker, 

 eller

b)  når det gjelder utleier, enhver restverdi garantert til utleier av 

i)  leietaker,

ii)  en part knyttet til leietaker, 

 eller

iii)  en tredjemann som ikke er knyttet til utleier, og som er økonomisk i stand til å oppfylle pliktene i 
henhold til garantien.

Dersom leietaker imidlertid kan velge å kjøpe eiendelen til en pris som forventes å være så mye lavere enn 
virkelig verdi på tidspunktet da leietaker kan velge å kjøpe eiendelen at det, ved leieavtalens begynnelse, er 
rimelig sikkert at leietaker vil benytte seg av dette, omfatter minsteleien det som minst skal betales i løpet av 
leieperioden og fram til tidspunktet da det kan forventes at leietaker kan velge å utøve kjøpsopsjonen, samt den 
betalingen som kreves for å utøve kjøpsopsjonen.

«virkelig verdi» er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på 
armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter.

«Økonomisk levetid» er enten

a)  den perioden en eiendel forventes å være økonomisk anvendbar for én eller flere brukere, 

 eller

b)  antallet produserte enheter eller lignende enheter som én eller flere brukere forventer å oppnå fra 
eiendelen.

«Utnyttbar levetid» er den estimerte gjenværende perioden fra leieperiodens begynnelse, men ikke begrenset til 
denne, som de økonomiske fordelene i eiendelen forventes å bli forbrukt av foretaket i.

«Garantert restverdi» er

a)  når det gjelder leietaker, den del av restverdien som er garantert av leietaker eller av en part knyttet til 
leietaker (garantibeløpet er det høyeste beløpet som i ethvert tilfelle kan bli betalbart), 

 og

b)  når det gjelder utleier, den del av restverdien som er garantert av leietaker eller av tredjemann som ikke er 
knyttet til utleier, og som er økonomisk i stand til å oppfylle pliktene i henhold til garantien.
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«ikke-garantert restverdi» er den delen av restverdien av den leide eiendelen som utleier ikke er sikret å 
realisere, eller som bare er garantert av en part som er knyttet til utleier.

«Direkte utgifter til avtaleinngåelse» er marginale utgifter som er direkte henførbare til framforhandling 
og utarbeiding av en leieavtale, bortsett fra slike utgifter som pådras av utleiere som er produsenter eller 
forhandlere.

«Bruttoinvestering i leieavtalen» er summen av 

a)  utleiers krav på minsteleie i henhold til en finansiell leieavtale, 

 og

b)  eventuell ikke-garantert restverdi som tilfaller utleier,

«nettoinvestering i leieavtalen» er bruttoinvesteringen i leieavtalen, neddiskontert med den implisitte renten i 
leieavtalen.

«ikke-opptjent finansinntekt» er differansen mellom

a)  bruttoinvesteringen i leieavtalen, 

 og

b)  nettoinvesteringen i leieavtalen. 

«rente implisitt i leieavtalen» er den diskonteringsrente som ved leieavtalens begynnelse gjør at samlet nåverdi 
av a) minsteleie og b) ikke-garantert restverdi blir lik summen av i) den leide eiendelens virkelige verdi, og ii) 
utleiers eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse.

«leietakers marginale lånerente» er renten som leietaker ville måtte betale for en lignende leieavtale eller, 
dersom dette ikke lar seg beregne, renten som leietaker ved leieavtalens begynnelse ville pådra seg for å låne, i 
en tilsvarende periode og med tilsvarende sikkerhet, nødvendige midler til å kjøpe eiendelen.

«variabel leie» er den delen av betalingene i leieavtalen som ikke er i faste beløp, men som er basert på den 
framtidige størrelsen på en annen faktor som endrer seg på en annen måte enn bare ved tidsforløpet (for 
eksempel prosentandel av framtidige salg, omfanget av framtidig bruk, framtidige prisindekser, framtidige 
markedsrenter).

5.  En leieavtale eller et løfte om leieavtale kan omfatte en bestemmelse om å justere leiebetalingene for endringer i 
tilvirknings- eller anskaffelseskost for den leide eiendommen eller for endringer i et annet mål for anskaffelseskost 
eller verdi, som for eksempel generelle prisnivåer, eller i utleiers utgifter ved finansiering av leieavtalen, i løpet av 
perioden mellom leieavtalens begynnelse og leieperiodens begynnelse. Dersom dette er tilfellet, skal virkningene 
av alle slike endringer for denne standards formål anses for å ha funnet sted ved leieavtalens begynnelse.

6.  Definisjonen av en leieavtale omfatter også kontrakter for leie av en eiendel som inneholder en bestemmelse der 
leieren kan velge å overta eiendomsretten til eiendelen ved oppfyllelsen av de avtalte vilkårene. Slike kontrakter 
kalles noen ganger leieavtaler med kjøpsopsjon.

KLASSIFISERING AV LEIEAVTALER

7.  Klassifiseringen av leieavtaler som er vedtatt i denne standard, er basert på i hvilken utstrekning risiko og 
avkastning forbundet med eierskap av en leid eiendel ligger hos utleier eller leietaker. Risiko omfatter mulighetene 
for tap på grunn av uutnyttet kapasitet eller teknologisk ukurans samt for variasjoner i avkastning på grunn 
av endrede økonomiske forhold. Avkastning kan representeres ved forventningen om lønnsom drift i løpet av 
eiendelens økonomiske levetid og om gevinst på grunn av verdistigning eller realisasjon av en restverdi.



24.4.2008 Nr. 22/817EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 17

8.  en leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den i det vesentlige overfører all risiko og avkastning 
forbundet med eierskap. en leieavtale klassifiseres som operasjonell leieavtale dersom den ikke i det vesentlige 
overfører all risiko og avkastning forbundet med eierskap.

9.  Ettersom transaksjonen mellom en utleier og en leietaker er basert på en leieavtale mellom partene, er det 
hensiktsmessig å benytte konsekvente definisjoner. Anvendelsen av disse definisjonene på ulike omstendigheter 
vedrørende utleier og leietaker kan noen ganger føre til at samme leieavtale blir klassifisert forskjellig av utleier og 
leietaker. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom utleier nyter godt av en restverdigaranti som gis av en part 
uten tilknytning til leietaker.

10.  Om en leieavtale er en finansiell leieavtale eller en operasjonell leieavtale avhenger av innholdet i transaksjonen 
mer enn kontraktens form(1). Eksempler på situasjoner som hver for seg eller i kombinasjon med andre vanligvis 
vil føre til at en leieavtale blir klassifisert som en finansiell leieavtale, er når 

a)  leieavtalen overfører eierskap til eiendelen til leietaker ved utløpet av leieperioden, 

b)  leietaker kan velge å kjøpe eiendelen til en pris som forventes å være så mye lavere enn virkelig verdi på 
tidspunktet da leietaker kan velge å kjøpe eiendelen, at det ved leieavtalens begynnelse er rimelig sikkert at 
leietaker vil benytte seg av dette, 

c)  leieperioden strekker seg over mesteparten av eiendelens økonomiske levetid, selv om eiendomsretten ikke blir 
overført, 

d)  nåverdien av minsteleien ved leieavtalens begynnelse overstiger så godt som hele den virkelige verdien av den 
leide eiendelen, 

 og

e)  de leide eiendelene er av en så spesialisert art at bare leietaker kan benytte dem uten større endringer.

11.  Indikasjoner på situasjoner som hver for seg eller i kombinasjon med andre også kan føre til at en leieavtale blir 
klassifisert som en finansiell leieavtale, er 

a)  dersom leietaker kan si opp leieavtalen, og utleiers tap i tilknytning til oppsigelsen bæres av leietaker,

b)  når gevinster eller tap fra svingninger i den virkelige verdien av restverdien tilfaller leietaker (for eksempel i 
form av en leierabatt som tilsvarer mesteparten av salgsprovenyet ved avslutningen av leieavtalen), 

 og

c)  når leietaker kan fornye leieavtalen i nok en periode til en leie som er vesentlig lavere enn markedsleien.

12.  Eksemplene og indikasjonene i nr. 10 og nr. 11 er ikke alltid avgjørende. Dersom det er klart ut fra andre 
omstendigheter at leieavtalen ikke i det vesentlige overfører all risiko og avkastning forbundet med eierskap, 
klassifiseres leieavtalen som en operasjonell leieavtale. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom eierskap 
av eiendelsoverføringer ved avslutningen av leieavtalen for en variabel betaling er lik dens virkelige verdi, eller 
dersom det er variable leier, og leietaker som et resultat av dette ikke i det vesentlige har all risiko og avkastning.

(1) Se også SIC-27: «Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale».
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13.  Klassifisering av en leieavtale gjøres ved leieavtalens begynnelse. Dersom leietaker og utleier på noe tidspunkt 
avtaler å endre bestemmelsene i leieavtalen, bortsett fra ved en fornyelse av leieavtalen, på en måte som ville føre 
til en annen klassifisering av leieavtalen i henhold til kriteriene i nr. 7–12, dersom de endrede vilkårene hadde vært 
gjeldende ved leieavtalens begynnelse, anses den reviderte avtalen som en ny avtale for den leieperiode den er 
inngått for. Endrede estimater (for eksempel endrede estimater for den økonomiske levetiden til eller restverdien 
av den leide eiendelen) eller endrede omstendigheter (for eksempel mislighold fra leietakers side) fører imidlertid 
ikke til noen ny regnskapsmessig klassifisering av en leieavtale.

14.  Leieavtaler for tomt og bygninger klassifiseres som operasjonelle eller finansielle leieavtaler på samme måte som 
leieavtaler for andre eiendeler. Et særtrekk ved tomt er imidlertid at den vanligvis har ubestemt økonomisk levetid, 
og dersom eiendomsretten ikke forventes å bli overført til leietaker ved leieperiodens utløp, overtar leietaker 
vanligvis ikke i det vesentlige all risiko og avkastning forbundet med eierskap, og leie av tomt vil dermed være en 
operasjonell leieavtale. En betaling som foretas ved inngåelse av avtale om eller overtakelse av et leieobjekt som 
regnskapsføres som en operasjonell leieavtale, representerer forhåndsbetalte leiebetalinger som blir amortisert i 
løpet av leieperioden i samsvar med mønsteret for de fordelene som leveres.

15.  Tomt og bygninger i en leieavtale for tomt og bygninger vurderes separat med hensyn til klassifisering av leieavtaler. 
Dersom eiendomsretten til begge bestanddelene forventes å bli overført til leietaker ved utløpet av leieperioden, blir 
de begge klassifisert som en finansiell leieavtale, enten de analyseres som én leieavtale eller som to leieavtaler, med 
mindre det er klart ut fra andre omstendigheter at leieavtalen ikke i det vesentlige overfører all risiko og avkastning 
forbundet med eierskap av én av eller begge bestanddelene. Når den faste eiendommen har ubestemt økonomisk 
levetid, blir tomt vanligvis klassifisert som en operasjonell leieavtale, med mindre eiendomsretten forventes å bli 
overført til leietaker ved utløpet av leieperioden, i samsvar med nr. 14. Bygninger klassifiseres som en finansiell 
eller operasjonell leieavtale i samsvar med nr. 7–13. 

16.  Når det er nødvendig for å klassifisere og regnskapsføre en leieavtale for tomt og bygninger, skal minsteleien 
(herunder eventuelle forhåndsbetalte engangssummer) fordeles mellom tomt og bygninger i forhold til de relative 
virkelige verdiene av leieobjektinteressene i tomt og bygninger i leieavtalen ved leieavtalens begynnelse. Dersom 
leiebetalingene ikke kan fordeles på en pålitelig måte mellom disse to bestanddelene, klassifiseres hele leieavtalen 
som en finansiell leieavtale, med mindre det er klart at begge bestanddelene er operasjonelle leieavtaler; i så fall 
blir hele leieavtalen klassifisert som en operasjonell leieavtale.

17.  For en leieavtale for tomt og bygninger der beløpet som i utgangspunktet ville ha blitt innregnet som tomt i samsvar 
med nr. 20, er uvesentlig, kan den faste eiendommen og bygningene behandles som én enhet i klassifiseringen av 
leieavtalen, og klassifiseres som en finansiell eller operasjonell leieavtale i samsvar med nr. 7–13. I et slikt tilfelle 
anses bygningenes økonomiske levetid som hele den leide eiendelens økonomiske levetid.

18.  Separat måling av tomt og bygninger kreves ikke når leietakers interesse i både tomt og bygninger blir klassifisert 
som en investeringseiendom i samsvar med IAS 40, og modellen med virkelig verdi er anvendt. Denne vurderingen 
krever bare detaljerte beregninger dersom klassifiseringen av én av eller begge bestanddelene ellers er usikker.

19.  I samsvar med IAS 40 er det mulig for en leietaker å klassifisere som investeringseiendom en eiendomsinteresse som 
innehas i henhold til en operasjonell leieavtale. Dersom dette er tilfellet, regnskapsføres eiendomsinteressen som 
om den var en finansiell leieavtale, og modellen for virkelig verdi i tillegg er benyttet for den innregnede eiendelen. 
Leietaker skal fortsette å regnskapsføre leieavtalen som en finansiell leieavtale, selv om en senere hendelse endrer 
arten av leietakers eiendomsinteresse slik at den ikke lenger blir klassifisert som en investeringseiendom. Dette vil 
for eksempel være tilfellet dersom leietaker 

a)  anvender seg av eiendommen, som da overføres til eierbenyttet eiendom til en antatt anskaffelseskost lik dens 
virkelige verdi på tidspunktet for bruksendring, 

 eller

b)  overdrar en framleieavtale som i det vesentlige overfører all risiko og avkastning forbundet med eierskap av 
interessen til en ikke-tilknyttet tredjemann. En slik framleieavtale regnskapsføres av leietaker som en finansiell 
leieavtale til tredjemann, selv om den kan regnskapsføres som en operasjonell leieavtale av tredjemann.
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LEIEAVTALER I LEIETAKERES FINANSREGNSKAP

Finansielle leieavtaler

Før s t egangs inn regn ing

20.  ved leieperiodens begynnelse skal leietakere innregne finansielle leieavtaler som eiendeler og forpliktelser i 
sine respektive balanser til beløp lik den leide eiendommens virkelige verdi eller, dersom verdien er lavere, 
til minsteleienes nåverdi, hver av disse beregnet ved leieavtalens begynnelse. Diskonteringsrenten som skal 
benyttes ved beregning av minsteleiens nåverdi er den renten som er implisitt i leieavtalen dersom det er mulig 
å beregne denne, i motsatt fall skal leietakers marginale lånerente benyttes. eventuelle direkte utgifter til 
avtaleinngåelse for leietaker legges til beløpet som blir innregnet som eiendel.

21.  Transaksjoner og andre hendelser regnskapsføres og presenteres i samsvar med deres innhold og finansielle realitet 
og ikke bare i samsvar med deres juridiske form. Selv om leieavtalens juridiske form er slik at leietaker ikke får 
noen juridisk eiendomsrett til den leide eiendelen, er innholdet i og den økonomiske realiteten ved finansielle 
leieavtaler at leietaker får de økonomiske fordelene ved bruken av den leide eiendelen i mesteparten av eiendelens 
økonomiske levetid mot å påta seg en plikt til å betale et beløp for denne retten, som ved leieavtalens begynnelse 
beløper seg til eiendelens virkelige verdi, samt den tilknyttede finansieringsutgiften.

22.  Dersom slik leietransaksjoner ikke gjenspeiles i leietakers balanse, vil de økonomiske ressursene og nivået av 
plikter i et foretak være undervurdert, og de finansielle nøkkeltallene blir dermed misvisende. Det er derfor 
hensiktsmessig at en finansiell leieavtale innregnes i leietakers balanse både som en eiendel og som en plikt til 
å betale framtidige leiebetalinger. Ved leieperiodens begynnelse blir eiendelen og forpliktelsen for de framtidige 
leiebetalingene innregnet i balansen med samme beløp, bortsett fra leietakers eventuelle direkte utgifter til 
avtaleinngåelse, som legges til beløpet som innregnes som eiendel.

23.  Det er ikke hensiktsmessig at forpliktelsene for leide eiendeler presenteres i finansregnskapet som et fradrag i de 
leide eiendelene. Dersom det for presentasjonen av forpliktelser i balanseoppstillingen er gjort en sondring mellom 
kortsiktige og langsiktige forpliktelser, gjøres den samme sondringen for leieforpliktelser.

24.  Direkte utgifter til avtaleinngåelse påløper ofte i forbindelse med spesifikke aktiviteter vedrørende leieavtalen, som 
ved framforhandling og sikring av leieordninger. Utgifter som blir identifisert som direkte henførbare til aktiviteter 
utført av leietaker i forbindelse med en finansiell leieavtale, legges til beløpet som innregnes som eiendel.

E t t e r fø lgende  må l ing

25.  minsteleiene skal fordeles mellom finansieringsutgiften og reduksjonen av den utestående forpliktelsen. 
finansieringsutgiften skal fordeles på enkeltperioder i løpet av leieperioden, slik at den gir en konstant 
periodisk rente for forpliktelsens gjenstående saldo. variabel leie skal belastes som kostnad i den perioden den 
påløp.

26.  I praksis kan en leietaker benytte en tilnærmingsmetode for å forenkle beregningen ved fordelingen av 
finansieringsutgifter på enkeltperioder i løpet av leieperioden.

27.  en finansiell leieavtale fører til avskrivningskostnader for avskrivbare eiendeler og dessuten finanskostnader for 
hver regnskapsperiode. avskrivningsprinsippene for avskrivbare leide eiendeler skal være i overensstemmelse 
med prinsippene som gjelder for avskrivbare eiendeler som foretaket eier, og avskrivningen som innregnes, skal 
beregnes i samsvar med ias 16: «eiendom, anlegg og utstyr» og ias 38: «immaterielle eiendeler». Dersom 
det ikke foreligger noen rimelig sikkerhet for at leietaker vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden, skal 
eiendelen være fullt avskrevet over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens utnyttbare 
levetid.

28.  Det avskrivbare beløpet for en leid eiendel blir fordelt på hver regnskapsperiode over tidsrommet for forventet 
bruk på systematisk grunnlag og i overensstemmelse med de avskrivningsprinsippene som leietaker anvender 
for avskrivbare eiendeler som leietaker eier. Dersom det foreligger en rimelig sikkerhet for at leietaker vil oppnå 
eierskap ved utløpet av leieperioden, er perioden for forventet bruk lik eiendelens utnyttbare levetid, mens i andre 
tilfeller avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens utnyttbare 
levetid.
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29.  Summen av avskrivningskostnaden for eiendelen og finanskostnaden for perioden er sjelden den samme som 
leiebetalingene som skal betales for perioden, og det er derfor ikke hensiktsmessig bare å innregne disse 
leiebetalingene som kostnad. Likedan er det ikke sannsynlig at eiendelen og den tilknyttede forpliktelsen er like 
med hensyn til beløp etter leieperiodens begynnelse.

30.  For å beregne om en leid eiendel har falt i verdi eller ikke, skal et foretak anvende IAS 36: «Verdifall på 
eiendeler».

31.  leietakere skal, i tillegg til å oppfylle kravene i ias 32: «finansielle instrumenter: opplysninger og 
presentasjon», gi følgende opplysninger om finansielle leieavtaler: 

a)  netto balanseført verdi på balansedagen for hver klasse av eiendeler. 

b)  en avstemming mellom totalsummen av framtidig minsteleie på balansedagen og dens nåverdi. i tillegg skal 
et foretak opplyse om totalsummen av framtidig minsteleie på balansedagen og dens nåverdi for hver av de 
følgende periodene: 

i)  ikke mer enn ett år,

ii)  mer enn ett år og ikke mer enn fem år,

iii)  mer enn fem år. 

c)  variabel leie innregnet som kostnad i regnskapsperioden. 

d)  totalsummen av framtidig minsteleie for framleie som forventes mottatt i henhold til uoppsigelige 
framleieavtaler på balansedagen.

e)  en generell beskrivelse av leietakers vesentlige leieordninger, herunder, men ikke avgrenset til, 

i)  beregningsgrunnlaget for betalbar variabel leie, 

ii)  forekomst av og vilkår ved fornyelses- eller kjøpsopsjoner, samt bestemmelser om leieregulering, 

 og

iii)  restriksjoner pålagt gjennom leieordninger, for eksempel når det gjelder utbytte, ytterligere gjeld og 
ytterligere leieavtaler.

32.  I tillegg kommer opplysningskravene i IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 og IAS 41 til anvendelse på leietakere for 
eiendeler leid i henhold til finansielle leieavtaler.

Operasjonelle leieavtaler

33.  leiebetalinger i henhold til en operasjonell leieavtale skal innregnes som kostnad på lineært grunnlag i løpet av 
leieperioden, med mindre et annet systematisk grunnlag er mer representativt for tidsmønsteret for brukerens 
fordeler(1).

34.  Leiebetalinger i henhold til operasjonelle leieavtaler (unntatt utgifter for tjenester som forsikring og vedlikehold) 
skal innregnes som kostnad på lineært grunnlag, med mindre et annet systematisk grunnlag er mer representativt 
for forløpet av brukerens fordeler, selv om betalingene ikke skjer på dette grunnlaget.

(1) Se også SIC-15: «Operasjonelle leieavtaler – incentiver».



24.4.2008 Nr. 22/821EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 17

35.  leietakere skal, i tillegg til å oppfylle kravene i ias 32, gi følgende opplysninger om operasjonelle leieavtaler: 

a)  totalsummen av framtidig minsteleie i henhold til uoppsigelige operasjonelle leieavtaler for hver av de 
følgende periodene: 

i)  ikke mer enn ett år,

ii)  mer enn ett år og ikke mer enn fem år,

iii)  mer enn fem år. 

b)  totalsummen av framtidig minsteleie for framleie som forventes mottatt i henhold til uoppsigelige 
framleieavtaler på balansedagen.

c)  leie- og framleiebetalinger innregnet som kostnad for perioden, med separate beløp for minsteleie, variabel 
leie og framleiebetalinger.

d)  en generell beskrivelse av leietakers betydelige leieordninger, herunder, men ikke avgrenset til, følgende:

i)  beregningsgrunnlaget for betalbar variabel leie, 

ii)  forekomst av og vilkår ved fornyelses- eller kjøpsopsjoner, samt bestemmelser om leieregulering, 

 og

iii)  restriksjoner pålagt gjennom leieordninger, for eksempel når det gjelder utbytte, ytterligere gjeld og 
ytterligere leieavtaler.

LEIEAVTALER I UTLEIERES FINANSREGNSKAP

Finansielle leieavtaler

Før s t egangs inn regn ing

36.  Utleier skal innregne eiendeler som holdes av utleier i henhold til en finansiell leieavtale i balansen, og 
presentere dem som en fordring til et beløp lik nettoinvesteringen i leieavtalen.

37.  I henhold til en finansiell leieavtale overfører utleier i det vesentlige all risiko og avkastning som er forbundet med 
juridisk eierskap, og leiebetalingsfordringen blir dermed behandlet av utleier som tilbakebetaling av hovedstol og 
finansinntekt for å refundere og belønne utleier for dennes investering og tjenester.

38.  Utleiere pådrar seg ofte direkte utgifter til avtaleinngåelse som omfatter beløp som for eksempel provisjoner, 
juridiske avgifter og interne utgifter som er marginale og direkte henførbare til framforhandling og utarbeiding 
av en leieavtale. De utelukker generelle fellesutgifter som dem som pådras av et salgs- og markedsføringsteam. 
For andre finansielle leieavtaler enn slike som omfatter utleiere som er produsenter eller forhandlere, er direkte 
utgifter til avtaleinngåelse inkludert i førstegangsmålingen av fordringer tilknyttet den finansielle leieavtalen, og 
reduserer inntektsbeløpet innregnet i løpet av leieperioden. Renten som er implisitt i leieavtalen, blir definert på en 
slik måte at direkte utgifter til avtaleinngåelse automatisk inkluderes i fordringer som er tilknyttet den finansielle 
leieavtalen; det er ikke noe behov for å legge dem til separat. Utgifter pådratt av utleiere som er produsenter eller 
forhandlere i forbindelse med framforhandling og utarbeiding av en leieavtale, omfattes ikke av definisjonen av 
direkte utgifter til avtaleinngåelse. Følgelig ekskluderes de fra nettoinvesteringen i leieavtalen, og innregnes som 
kostnad når fortjenesten ved salget blir innregnet, noe som for en finansiell leieavtale vanligvis er ved leieperiodens 
begynnelse.
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Et t e r fø lgende  må l ing

39.  innregning av finansinntekt skal baseres på et mønster som gjenspeiler en konstant periodisk avkastning på 
utleiers nettoinvestering i den finansielle leieavtalen.

40.  En utleier har som mål å fordele finansinntekt i løpet av leieperioden på et systematisk og rasjonelt grunnlag. 
Denne inntektsfordelingen er basert på et mønster som gjenspeiler en konstant periodisk avkastning på utleiers 
nettoinvestering i den finansielle leieavtalen. Leiebetalinger som gjelder perioden, eksklusive utgifter for 
tjenester, føres mot bruttoinvesteringen i leieavtalen for å redusere både hovedstolen og den ikke-opptjente 
finansinntekten.

41.  Estimerte ikke-garanterte restverdier som benyttes i beregningen av utleiers bruttoinvestering i en leieavtale, 
blir gjennomgått regelmessig. Dersom det har vært en reduksjon i den estimerte, ikke-garanterte restverdien, blir 
inntektsfordelingen over leieperioden revidert og en eventuell reduksjon når det gjelder beløp som er resultatført, 
innregnes umiddelbart.

42.  Utleiere som er produsenter eller forhandlere, skal innregne fortjeneste eller tap ved salg for perioden i samsvar 
med de regnskapsprinsippene som foretaket følger for direkte salg. Dersom det benyttes kunstig lave renter, 
skal fortjeneste ved salg være avgrenset til det som ville ha vært utfallet dersom en markedsrente hadde vært 
benyttet. Utgifter pådratt av utleiere som er produsenter eller forhandlere i forbindelse med framforhandling og 
utarbeiding av en leieavtale, skal innregnes som kostnad når fortjenesten ved salget blir innregnet.

43.  Produsenter eller forhandlere tilbyr ofte kunder valget mellom enten å kjøpe eller leie en eiendel. En finansiell 
leieavtale for en eiendel som en produsent eller forhandler tilbyr som utleier, fører til to typer av inntekt: 

a)  fortjeneste eller tap som tilsvarer fortjeneste eller tap av et direkte salg av eiendelen som leies, til normale 
salgspriser og som gjenspeiler eventuelle gjeldende volum- eller forhandlerrabatter, 

 og

b)  finansinntekt i løpet av leieperioden.

44.  Salgsinntekter som er regnskapsført i begynnelsen av leieperioden av en produsent eller forhandler som opptrer 
som utleier, er eiendelens virkelige verdi eller, dersom denne er lavere, nåverdien av minsteleie inntjent av utleier, 
beregnet ved markedsrente. Kostnad solgt eiendel innregnet ved begynnelsen av leieperioden er anskaffelseskost 
eller, dersom denne er forskjellig, den leide eiendelens balanseførte verdi, med fradrag for den ikke-garanterte 
restverdiens nåverdi. Differansen mellom salgsinntekten og kostnad solgt eiendel er fortjenesten ved salget, som 
innregnes i samsvar med foretakets regnskapsprinsipper for direkte salg.

45.  Utleiere som er produsenter eller forhandlere, oppgir enkelte ganger kunstig lave renter for å tiltrekke seg kunder. 
Bruken av en slik rente ville ha ført til at en altfor stor del av den totale inntekten av transaksjonen ble innregnet på 
tidspunktet for salget. Dersom kunstig lave renter benyttes, er fortjeneste ved salg avgrenset til det som ville vært 
utfallet dersom en markedsrente hadde vært benyttet.

46.  Utgifter som en utleier som er produsent eller forhandler pådrar seg i forbindelse med framforhandling og 
utarbeiding av en finansiell leieavtale, blir innregnet som kostnad ved begynnelsen av leieperioden fordi de i 
hovedsak er knyttet til opptjeningen av produsentens eller forhandlerens overskudd ved salg.

47.  Utleiere skal, i tillegg til å oppfylle kravene i ias 32, gi følgende opplysninger om finansielle leieavtaler: 

a)  en avstemming mellom bruttoinvesteringen i leieavtalen på balansedagen og nåverdien av utestående 
minsteleie på balansedagen. i tillegg skal et foretak opplyse om bruttoinvesteringen i leieavtalen og 
nåverdien av utestående minsteleie på balansedagen for hver av de følgende periodene: 

i)  ikke mer enn ett år,

ii)  mer enn ett år og ikke mer enn fem år,

iii)  mer enn fem år. 



24.4.2008 Nr. 22/823EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 17

b)  ikke-opptjent finansinntekt. 

c)  De ikke-garanterte restverdiene som tilfaller utleier. 

d)  akkumulert tapsavsetning på utestående minsteleie som ikke kan inndrives. 

e)  variabel leie innregnet som inntekt i regnskapsperioden. 

f)  en generell beskrivelse av utleiers vesentlige leieordninger.

48.  Som en indikator på vekst er det ofte nyttig også å opplyse om bruttoinvestering med fradrag for ikke-opptjent 
inntekt i nye forretninger som er tilkommet i løpet av regnskapsperioden, med fradrag for relevante beløp for 
oppsagte leieavtaler.

Operasjonelle leieavtaler

49.  Utleiere skal presentere eiendeler som er omfattet av operasjonelle leieavtaler i balansen i samsvar med 
eiendelens art.

50.  leieinntekt fra operasjonelle leieavtaler skal innregnes i inntekten på lineært grunnlag i løpet av leieperioden, 
med mindre et annet systematisk grunnlag er mer representativt for forløpet for hvordan fordelen av å nytte den 
leide eiendelen blir oppbrukt(1).

51.  Utgifter, herunder avskrivning, som er pådratt ved opptjening av leieinntekten, blir innregnet som kostnad. 
Leieinntekt (eksklusive mottatte beløp for ytte tjenester, som for eksempel forsikring og vedlikehold) blir innregnet 
på lineært grunnlag i løpet av leieperioden, selv om beløpene ikke er mottatt på et slikt grunnlag, med mindre 
et annet systematisk grunnlag er mer representativt for tidsmønsteret for hvordan fordelen av å bruke den leide 
eiendelen blir oppbrukt.

52.  Direkte utgifter til avtaleinngåelse som utleiere pådrar seg ved framforhandling og utarbeiding av en 
operasjonell leieavtale, skal legges til den balanseførte verdien av den leide eiendelen, og innregnes som kostnad 
i løpet av leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

53.  avskrivningsprinsippene for avskrivbare leide eiendeler skal være i overensstemmelse med utleiers normale 
avskrivningsprinsipp for tilsvarende eiendeler, og avskrivningen skal beregnes i samsvar med ias 16 og ias 
38.

54.  For å beregne om en leid eiendel har vært utsatt for et verdifall, skal et foretak anvende IAS 36.

55.  En utleier som er produsent eller forhandler, skal ikke innregne noen fortjeneste ved salg ved inngåelse av en 
operasjonell leieavtale ettersom denne ikke er det samme som et salg.

56.  Utleiere skal, i tillegg til å oppfylle kravene i ias 32, gi følgende opplysninger om operasjonelle leieavtaler: 

a)  framtidig minsteleie under uoppsigelige operasjonelle leieavtaler samlet og for hver av de følgende 
periodene:

i)  ikke mer enn ett år,

ii)  mer enn ett år og ikke mer enn fem år,

iii)  mer enn fem år. 

b)  samlet variabel leie innregnet som inntekt i regnskapsperioden. 

c)  en generell beskrivelse av utleiers leieordninger.

(1) Se også SIC-15: «Operasjonelle leieavtaler – incentiver».
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57.  I tillegg kommer opplysningskravene i IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 og IAS 41 til anvendelse for utleiere for 
eiendeler som er utleid i henhold til operasjonelle leieavtaler.

SALGS- OG TILBAKELEIETRANSAKSJONER

58.  En salgs- og tilbakeleietransaksjon innebærer salg av en eiendel og deretter tilbakeleie av den samme eiendelen. 
Leiebetalingen og salgsprisen er vanligvis innbyrdes avhengige ettersom de framforhandles som en pakke. Den 
regnskapsmessige behandlingen av en salgs- og tilbakeleietransaksjon avhenger av hvilken type leieavtale det 
dreier seg om.

59.  Dersom en salgs- og tilbakeleietransaksjon fører til en finansiell leieavtale, skal en eventuell overskytende del av 
salgsprovenyet i forhold til balanseført verdi ikke innregnes umiddelbart som inntekt av en selgende leietaker. 
Den skal isteden utsettes og amortiseres i løpet av leieperioden.

60.  Dersom salgs- og tilbakeleietransaksjonen er en finansiell leieavtale, er transaksjonen en måte for utleier å yte 
finansiering til leietaker med eiendelen som sikkerhet. Av denne grunn er det ikke hensiktsmessig å se på en 
overskytende del av salgsprovenyet i forhold til den balanseførte verdien som inntekt. Et slikt overskytende beløp 
skal utsettes og amortiseres i løpet av leieperioden.

61.  Dersom en salgs- og tilbakeleietransaksjon fører til en operasjonell leieavtale, og det er klart at transaksjonen 
er utført til virkelig verdi, skal ethvert resultat av transaksjonen innregnes umiddelbart. Dersom salgsprisen er 
lavere enn virkelig verdi, skal et eventuelt resultat innregnes umiddelbart, bortsett fra i de tilfeller der et tap 
blir kompensert ved framtidige leiebetalinger som ligger under markedsprisen, som i så fall skal utsettes og 
amortiseres i forhold til leiebetalingene i løpet av den perioden som eiendelen forventes å bli brukt i. Dersom 
salgsprisen er høyere enn virkelig verdi, skal det overskytende beløp i forhold til virkelig verdi utsettes og 
amortiseres i løpet av den perioden som eiendelen forventes å bli brukt i.

62.  Dersom en salgs- og tilbakeleietransaksjon er en operasjonell leieavtale, og leiebetalingene og salgsprisen blir 
fastsatt til virkelig verdi, har det faktisk funnet sted en normal salgstransaksjon, og et eventuelt resultat av 
transaksjonen innregnes umiddelbart.

63.  når det gjelder operasjonelle leieavtaler, og dersom virkelig verdi på tidspunktet for en salgs- og 
tilbakeleietransaksjon er lavere enn eiendelens balanseførte verdi, skal et tap tilsvarende beløpet som utgjør 
differansen mellom balanseført verdi og virkelig verdi, innregnes umiddelbart.

64.  Når det gjelder finansielle leieavtaler, er det ikke nødvendig med noen slik justering med mindre det har skjedd et 
verdifall, og i så fall blir den balanseførte verdien redusert til gjenvinnbart beløp i samsvar med IAS 36.

65.  Opplysningskravene for leietakere og utleiere gjelder også ved salgs- og tilbakeleietransaksjoner. Den beskrivelsen 
av vesentlige leieordninger som kreves, fører til at det skal opplyses om unike eller uvanlige bestemmelser i avtalen 
eller i vilkårene for salgs- og tilbakeleietransaksjonene.

66.  Salgs- og tilbakeleietransaksjoner kan utløse de særlige opplysningskriteriene i IAS 1: «Presentasjon av 
finansregnskap».

OVERGANGSBESTEMMELSER

67.  i henhold til nr. 68 oppfordres det til, men kreves ikke, at denne standard anvendes med tilbakevirkende 
kraft. Dersom denne standard ikke anvendes med tilbakevirkende kraft, anses saldoen for enhver tidligere 
eksisterende finansiell leieavtale for å ha vært riktig beregnet av utleier, og skal etter dette regnskapsføres i 
samsvar med bestemmelsene i denne standard.

68.  et foretak som tidligere har anvendt ias 17 (revidert 1997), skal anvende endringene i standard med 
tilbakevirkende kraft på alle leieavtaler, eller, dersom ias 17 (revidert 1997) ikke ble anvendt med tilbakevirkende 
kraft, på alle leieavtaler som er inngått etter at foretaket første gang anvendte ias 17.
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IKRAFTTREDELSE

69.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

OPPHEVING AV IAS 17 (REVIDERT 1997)

70.  Denne standard erstatter IAS 17: «Leieavtaler» (revidert 1997).
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VEDLEGG

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

A2.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 21

Virkningene av valutakursendringer

OVERSIKT

Nr.

Formål 1-2

Virkeområde 3-7

Definisjoner 8-16

Utdyping av definisjonene 9-16

Funksjonell valuta 9-14

Nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet 15

Monetære poster 16

Sammendrag av framgangsmåten som kreves av denne standard 17-19

Presentasjon av transaksjoner i utenlandsk valuta i den funksjonelle valutaen 20-37

Førstegangsinnregning 20-22

Presentasjon på etterfølgende balansedager 23-26

Innregning av valutakursdifferanser 27-34

Endring i funksjonell valuta 35-37

Anvendelse av en annen presentasjonsvaluta enn den funksjonelle valutaen 38-49

Omregning til presentasjonsvalutaen 38-43

Omregning av en utenlandsk virksomhet 44-47

Avhending av en utenlandsk virksomhet 48-49

Skattemessige virkninger av alle valutakursdifferanser 50

Opplysninger 51-57

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 58-60

Tilbaketrekning av andre uttalelser 61-62

Denne reviderte standard erstatter IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» (revidert 1993), og skal anvendes på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Et foretak kan drive virksomhet i utlandet på to måter. Det kan foreta transaksjoner i utenlandsk valuta, eller det kan 
ha utenlandske virksomheter. I tillegg kan et foretak presentere sitt finansregnskap i utenlandsk valuta. Formålet 
med denne standard er å fastsette hvordan transaksjoner i utenlandsk valuta og utenlandske virksomheter skal 
innregnes i et foretaks finansregnskap, og hvordan finansregnskap skal omregnes til en presentasjonsvaluta.
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2.  De viktigste problemene er hvilken valutakurs eller hvilke valutakurser som skal anvendes, og hvordan virkningene 
av valutakursendringer skal presenteres i finansregnskapet.

VIRKEOMRÅDE

3.  Denne standard får anvendelse på(1):

a)  regnskapsføring av transaksjoner og saldoer i utenlandsk valuta, unntatt avledede transaksjoner og saldoer 
som omfattes av ias 39: «finansielle instrumenter – innregning og måling»,

b)  omregning av utenlandske virksomheters resultater og finansielle stilling som er inkludert i foretakets 
finansregnskap, ved konsolidering, forholdsmessig konsolidering eller etter egenkapitalmetoden, 

 og

c)  omregning av et foretaks resultater og finansielle stilling til en presentasjonsvaluta.

4.  IAS 39 får anvendelse på mange derivater i utenlandsk valuta, og disse er derfor ikke omfattet av denne standard. 
De derivater i utenlandsk valuta som ikke er omfattet av IAS 39 (for eksempel enkelte derivater i utenlandsk 
valuta som er innebygd i andre kontrakter), er imidlertid omfattet av denne standard. I tillegg får denne standard 
anvendelse når et foretak omregner beløp som er knyttet til derivater, fra foretakets funksjonelle valuta til dets 
presentasjonsvaluta.

5.  Denne standard får ikke anvendelse på sikringsbokføring av poster i utenlandsk valuta, herunder sikring av en 
nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet. IAS 39 får anvendelse på sikringsbokføring.

6.  Denne standard får anvendelse på presentasjon av et foretaks finansregnskap i utenlandsk valuta og fastsetter 
krav som må være oppfylt for at slike finansregnskap kan anses å være i samsvar med internasjonale standarder 
for finansiell rapportering. Når det gjelder omregning av finansiell informasjon til utenlandsk valuta som ikke 
oppfyller disse kravene, angir denne standard hvilke opplysninger som skal gis.

7.  Denne standard får ikke anvendelse på presentasjon i en kontantstrømoppstilling av kontantstrømmer som kommer 
fra transaksjoner i utenlandsk valuta, eller på omregning av kontantstrømmer i en utenlandsk virksomhet (se IAS 
7: «Kontantstrømoppstilling»).

DEFINISJONER

8.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«sluttkurs» er dagskursen på balansedagen.

«valutakursdifferanse» er den differanse som framkommer ved omregning av et gitt antall enheter i en valuta 
til en annen valuta til forskjellige valutakurser.

«valutakurs» er vekslingsforholdet mellom to valutaer.

«virkelig verdi» er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på 
armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter.

«Utenlandsk valuta» er en annen valuta enn foretakets funksjonelle valuta.

en «utenlandsk virksomhet» er et foretak som er et datterforetak, et tilknyttet foretak, en felleskontrollert 
virksomhet eller en filial av et regnskapspliktig foretak, hvis aktiviteter er basert i eller utøves i et annet land 
eller en annen valuta enn det regnskapspliktige foretakets.

(1) Se også SIC-7: « Innføring av euro».
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«funksjonell valuta» er valutaen innenfor det primære økonomiske miljøet der foretaket driver sin 
virksomhet.

et «konsern» er et morforetak og alle dets datterforetak.

«monetære poster» er valutaenheter som besittes og eiendeler og forpliktelser som skal mottas eller betales i et 
antall valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes.

«nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet» er omfanget av det regnskapspliktige foretakets andel av 
virksomhetens nettoeiendeler.

«Presentasjonsvaluta» er den valuta som finansregnskapet presenteres i.

«Dagskurs» er valutakursen ved umiddelbar levering.

Utdyping av definisjonene

Funks jone l l  va lu t a

9.  Det primære økonomiske miljøet der et foretak driver sin virksomhet er vanligvis det miljøet der foretaket primært 
genererer og forbruker kontanter. Et foretak skal ta hensyn til følgende faktorer ved fastsettelse av sin funksjonelle 
valuta:

a)  Den valuta

i)  som hovedsakelig påvirker salgsprisene på varer og tjenester (som ofte vil være den valuta som 
salgsprisene på foretakets varer og tjenester angis og gjøres opp i), 

 og

ii)  som gjelder i landet hvis markedskrefter og lovgivning hovedsakelig bestemmer salgsprisene på foretakets 
varer og tjenester.

b)  Den valuta som hovedsakelig påvirker lønnsutgifter, råvareutgifter og andre utgifter forbundet med levering 
av varer og tjenester (som ofte vil være den valuta som slike utgifter angis og gjøres opp i).

10.  Følgende faktorer kan også være en indikasjon på et foretaks funksjonelle valuta:

a)  Den valuta som midler fra finansieringsaktiviteter (dvs. utstedelse av gjelds- og egenkapitalinstrumenter) 
genereres i.

b)  Den valuta som innbetalinger fra driftsaktiviteter vanligvis foretas i.

11.  I tillegg skal følgende faktorer tas i betraktning ved fastsettelse av en utenlandsk virksomhets funksjonelle valuta 
og ved beslutning om hvorvidt virksomhetens funksjonelle valuta er den samme som det regnskapspliktige 
foretakets (dersom det regnskapspliktige foretaket i denne sammenheng er det foretak som har den utenlandske 
virksomheten som et datterforetak, en filial, et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet):

a)  Hvorvidt den utenlandske virksomhetens aktiviteter utøves som en forlengelse av det regnskapspliktige 
foretaket, og ikke med en betydelig grad av selvstendighet. Et eksempel på det førstnevnte kan være når den 
utenlandske virksomheten bare selger varer som er importert fra det regnskapspliktige foretaket, og overfører 
salgsvederlaget til det regnskapspliktige foretaket. Et eksempel på det sistnevnte kan være når virksomheten 
genererer kontanter og andre monetære poster, pådrar seg kostnader, genererer inntekter og opptar lån, alt 
hovedsakelig i lokal valuta.

b)  Hvorvidt transaksjonene med det regnskapspliktige foretaket utgjør en stor eller liten del av den utenlandske 
virksomhetens aktiviteter.

c)  Hvorvidt kontantstrømmer fra den utenlandske virksomhetens aktiviteter direkte påvirker det regnskapspliktige 
foretakets kontantstrømmer og er tilgjengelige for overføring til det regnskapspliktige foretaket.

d)  Hvorvidt kontantstrømmene fra den utenlandske virksomhetens aktiviteter er tilstrekkelige til å betjene 
eksisterende og normalt forventede gjeldsforpliktelser uten at det regnskapspliktige foretaket stiller midler til 
rådighet.
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12.  Når ovennevnte indikatorer er blandet og det ikke klart framgår hva som er den funksjonelle valutaen, skal 
ledelsen utøve skjønn for å velge den funksjonelle valuta som best gjenspeiler den økonomiske virkningen av de 
underliggende transaksjoner, hendelser og forhold. Som et ledd i denne tilnærmingen skal ledelsen prioritere de 
primære indikatorene i nr. 9 før den tar hensyn til indikatorene i nr. 10 og nr. 11, som er beregnet på å gi ytterligere 
veiledning ved fastsettelse av et foretaks funksjonelle valuta.

13.  Et foretaks funksjonelle valuta gjenspeiler de underliggende transaksjoner, hendelser og forhold som er relevante 
for foretaket. Når den funksjonelle valutaen er fastsatt, skal den derfor ikke endres med mindre det skjer en endring 
i disse underliggende transaksjoner, hendelser eller forhold.

14.  Dersom den funksjonelle valutaen er valutaen til en økonomi med høyinflasjon, skal foretakets finansregnskap 
omarbeides i samsvar med IAS 29: «Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon». Et foretak kan ikke 
unngå omarbeiding i samsvar med IAS 29 ved for eksempel å anvende som sin funksjonelle valuta en annen valuta 
enn den funksjonelle valuta som er fastsatt i samsvar med denne standard (for eksempel morforetakets funksjonelle 
valuta).

Ne t t o inves t e r i ng  i  en  u t en l andsk  v i rk somhe t

15.  Et foretak kan ha monetære poster som er fordringer på eller gjeld til en utenlandsk virksomhet. En post hvis 
oppgjør verken er planlagt eller sannsynlig i overskuelig framtid, er i realiteten en del av foretakets nettoinvestering 
i den utenlandske virksomheten, og skal regnskapsføres i samsvar med nr. 32 og nr. 33. Slike monetære poster kan 
omfatte langsiktige fordringer eller lån. De omfatter ikke kundefordringer eller leverandørgjeld.

Mone tære  pos t e r

16.  Det avgjørende kjennetegnet ved en monetær post er en rett til å motta (eller en forpliktelse til å levere) et antall 
valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Eksempler på dette er pensjoner og andre ytelser til 
ansatte som skal betales kontant, avsetninger som skal gjøres opp kontant, og kontant utbytte som innregnes som 
forpliktelse. Som en monetær post regnes også en kontrakt om mottak (eller levering) av et variabelt antall av 
foretakets egne egenkapitalinstrumenter eller et variabelt antall eiendeler der den virkelige verdien som skal mottas 
(eller leveres), tilsvarer et antall valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Derimot er det avgjørende 
kjennetegnet ved en ikke-monetær post en manglende rett til å motta (eller en forpliktelse til å levere) et antall 
valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Eksempler på dette er forhåndsbetalte beløp for varer og 
tjenester (for eksempel forhåndsbetalt leie), goodwill, immaterielle eiendeler, beholdninger, eiendom, anlegg og 
utstyr samt avsetninger som skal gjøres opp ved levering av en ikke-monetær eiendel.

SAMMENDRAG AV FRAMGANGSMÅTEN SOM KREVES AV DENNE STANDARD

17.  Ved utarbeiding av finansregnskap skal hvert foretak — enten det er et frittstående foretak, et foretak med 
utenlandske virksomheter (for eksempel et morforetak) eller en utenlandsk virksomhet (for eksempel et 
datterforetak eller en filial) — fastsette sin funksjonelle valuta i samsvar med nr. 9-14. Foretaket skal omregne 
poster i utenlandsk valuta til sin funksjonelle valuta og rapportere virkningene av slike omregninger i samsvar med 
nr. 20-37 og nr. 50.

18.  Mange regnskapspliktige foretak består av flere individuelle foretak (et konsern består for eksempel av et 
morforetak og ett eller flere datterforetak). Forskjellige typer foretak, uansett om de er en del av et konsern 
eller ikke, kan ha investeringer i tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter. De kan også ha filialer. 
Resultatene og den finansielle stillingen til hvert enkelt foretak som er omfattet av det regnskapspliktige foretaket, 
skal omregnes til den valuta som det regnskapspliktige foretaket presenterer sitt finansregnskap i. Denne standard 
tillater at et regnskapspliktig foretaks presentasjonsvaluta kan være en hvilken som helst valuta (eller flere 
valutaer). Resultatene og den finansielle stillingen til et enkelt foretak som er omfattet av det regnskapspliktige 
foretaket, og hvis funksjonelle valuta er en annen enn presentasjonsvalutaen, skal omregnes i samsvar med nr. 
38-50.

19.  Denne standard tillater også at et frittstående foretak som utarbeider finansregnskap eller et foretak som utarbeider 
separat finansregnskap i samsvar med IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» presenterer 
sitt finansregnskap i en hvilken som helst valuta (eller flere valutaer). Dersom foretakets presentasjonsvaluta 
er forskjellig fra dets funksjonelle valuta, skal foretakets resultater og finansielle stilling også omregnes til 
presentasjonsvalutaen i samsvar med nr. 38-50.
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PRESENTASJON AV TRANSAKSJONER I UTENLANDSK VALUTA I DEN FUNKSJONELLE VALUTAEN

Førstegangsinnregning

20.  En transaksjon i utenlandsk valuta er en transaksjon som er uttrykt i eller krever oppgjør i utenlandsk valuta, 
herunder transaksjoner som oppstår når et foretak

a)  kjøper eller selger varer eller tjenester der prisen er uttrykt i utenlandsk valuta,

b)  låner eller låner ut midler der beløp skyldig eller til gode er uttrykt i utenlandsk valuta,

 eller

c)  på annen måte anskaffer eller avhender eiendeler eller pådrar seg eller gjør opp forpliktelser i utenlandsk 
valuta.

21.  en transaksjon i utenlandsk valuta skal ved førstegangsinnregning i den funksjonelle valutaen registreres ved 
at beløpet i utenlandsk valuta omregnes til den dagskurs som gjelder mellom den funksjonelle valutaen og den 
utenlandske valutaen på transaksjonstidspunktet.

22.  Transaksjonstidspunktet er tidspunktet da transaksjonen første gang kvalifiserer for innregning i samsvar med 
internasjonale standarder for finansiell rapportering. Av praktiske årsaker anvendes ofte en kurs som er tilnærmet lik 
den faktiske kursen på transaksjonstidspunktet, for eksempel ved at en gjennomsnittlig kurs for en uke eller måned 
anvendes på alle transaksjoner i hver utenlandsk valuta i løpet av perioden. Anvendelse av en gjennomsnittlig kurs 
for en periode er imidlertid ikke hensiktsmessig dersom det er betydelige svingninger i valutakursene.

Presentasjon på etterfølgende balansedager

23.  På hver balansedag skal

a)  monetære poster i utenlandsk valuta omregnes til sluttkursen,

b)  ikke-monetære poster som måles til historisk kost uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på 
transaksjonstidspunktet, 

 og

c)  ikke-monetære poster som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursene 
som gjaldt da den virkelige verdien ble fastsatt.

24.  Den balanseførte verdi av en post fastsettes i sammenheng med andre relevante standarder. Eiendom, anlegg og 
utstyr kan for eksempel måles til virkelig verdi eller historisk kost i samsvar med IAS 16: «Eiendom, anlegg og 
utstyr». Uansett om den balanseførte verdien fastsettes på grunnlag av historisk kost eller virkelig verdi, skal 
beløpet, dersom det er fastsatt i utenlandsk valuta, omregnes til den funksjonelle valutaen i samsvar med denne 
standard.

25.  Den balanseførte verdien av noen poster fastsettes ved å sammenligne to eller flere beløp. Den balanseførte verdien 
av beholdninger utgjør for eksempel den laveste verdien av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi i samsvar 
med IAS 2: «Beholdninger». Tilsvarende utgjør den balanseførte verdien av en eiendel der det er indikasjon på 
verdifall, den laveste verdien av eiendelens balanseførte verdi før mulige tap ved verdifall, og dens gjenvinnbare 
beløp, i samsvar med IAS 36: «Verdifall på eiendeler». Når en slik eiendel er ikke-monetær og måles i utenlandsk 
valuta, skal den balanseførte verdien fastsettes ved å sammenligne

a)  anskaffelseskost eller balanseført verdi, alt etter hva som passer, omregnet til valutakursen som gjaldt på 
tidspunktet da beløpet ble fastsatt (dvs. kursen på transaksjonstidspunktet for en post som måles til historisk 
kost), 

 og

b)  netto realisasjonsverdi eller gjenvinnbart beløp, alt etter hva som passer, omregnet til valutakursen som gjaldt 
på tidspunktet da verdien ble fastsatt (for eksempel sluttkursen på balansedagen).
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Virkningen av denne sammenligningen kan være at et tap ved verdifall blir innregnet i den funksjonelle 
valutaen som ikke ville ha blitt innregnet i den utenlandske valutaen, eller omvendt.

26.  Når det er flere mulige valutakurser, benyttes den kursen som de framtidige kontantstrømmene som representeres 
av transaksjonen eller saldoen, ville ha blitt gjort opp til dersom disse kontantstrømmene hadde funnet sted på 
måletidspunktet. Dersom det midlertidig ikke er mulig å veksle mellom to valutaer, benyttes den første påfølgende 
kursen som veksling ville ha vært mulig i.

Innregning av valutakursdifferanser

27.  Som nevnt i nr. 3, får IAS 39 anvendelse på sikringsbokføring av poster i utenlandsk valuta. Anvendelse 
av sikringsbokføring krever at et foretak regnskapsfører noen valutakursdifferanser på en annen måte enn 
den behandling av valutakursdifferanser som kreves av denne standard. For eksempel krever IAS 39 at 
valutakursdifferanser på monetære poster som kvalifiserer som sikringsinstrumenter ved kontantstrømssikring, ved 
førstegangsinnregning inkluderes i egenkapitalen i det omfang sikringen er effektiv.

28.  valutakursdifferanser som følge av oppgjør av monetære poster eller omregning av monetære poster til andre 
valutakurser enn dem som ble anvendt da postene første gang ble innregnet i perioden eller presentert i tidligere 
finansregnskap, skal innregnes i resultatet i den perioden de oppstår, unntatt i tilfellene beskrevet i nr. 32.

29.  Når monetære poster oppstår som følge av en transaksjon i utenlandsk valuta, og det skjer en endring i valutakursen 
mellom transaksjonstidspunktet og oppgjørstidspunktet, oppstår det en valutakursdifferanse. Når transaksjonen 
gjøres opp innenfor samme regnskapsperiode som den har oppstått, innregnes alle valutakursdifferanser 
i denne perioden. Når transaksjonen gjøres opp i en etterfølgende regnskapsperiode, fastsettes imidlertid 
valutakursdifferansen som innregnes i hver periode fram til oppgjørstidspunktet, ut fra valutakursendringene i løpet 
av hver periode.

30.  når en gevinst eller et tap på en ikke-monetær post innregnes direkte i egenkapitalen, skal ethvert 
valutakurselement av gevinsten eller tapet innregnes direkte i egenkapitalen. i motsatt fall, når en gevinst eller 
et tap på en ikke-monetær post innregnes i resultatet, skal ethvert valutakurselement av gevinsten eller tapet 
innregnes i resultatet.

31.  Andre standarder krever at visse gevinster og tap innregnes direkte i egenkapitalen. Eksempelvis krever IAS 
16 at visse gevinster og tap som oppstår som følge av verdiregulering av eiendom, anlegg og utstyr, innregnes 
direkte i egenkapitalen. Når en slik eiendel måles i utenlandsk valuta, krever nr. 23 bokstav c) i denne standard 
at det verdiregulerte beløpet omregnes til valutakursen som gjaldt da verdien ble fastsatt, hvilket medfører en 
valutakursdifferanse som også innregnes i egenkapitalen.

32.  valutakursdifferanser som stammer fra en monetær post som utgjør en del av et regnskapspliktig foretaks 
nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet (se nr. 15), skal innregnes i resultatet i det regnskapspliktige 
foretakets individuelle finansregnskap eller i de enkelte utenlandske virksomhetenes finansregnskap, alt 
etter hva som er mest hensiktsmessig. i finansregnskap som omfatter både den utenlandske virksomheten 
og det regnskapspliktige foretaket (for eksempel konsernregnskap når den utenlandske virksomheten er 
et datterforetak), skal slike valutakursdifferanser førstegangsinnregnes som en atskilt egenkapitalpost og 
innregnes i resultatet ved avhending av nettoinvesteringen i samsvar med nr. 48.

33.  Når en monetær post utgjør en del av et regnskapspliktig foretaks nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet og er 
uttrykt i det regnskapspliktige foretakets funksjonelle valuta, oppstår det en valutakursdifferanse i den utenlandske 
virksomhetens individuelle finansregnskap i samsvar med nr. 28. Dersom en slik post er uttrykt i den utenlandske 
virksomhetens funksjonelle valuta, oppstår det på tilsvarende måte en valutakursdifferanse i det regnskapspliktige 
foretakets separate finansregnskap i samsvar med nr. 28. Slike valutakursdifferanser omklassifiseres til en atskilt 
egenkapitalpost i det finansregnskapet som omfatter både den utenlandske virksomheten og det regnskapspliktige 
foretaket (dvs. at det finansregnskapet der den utenlandske virksomheten konsolideres, konsolideres forholdsmessig 
eller regnskapsføres etter egenkapitalmetoden). En monetær post som utgjør en del av det regnskapspliktige 
foretakets nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet, kan imidlertid uttrykkes i en annen valuta enn det 
regnskapspliktige foretakets eller den utenlandske virksomhetens funksjonelle valuta. Valutakursdifferanser som 
oppstår som følge av omregning av den monetære posten til det regnskapspliktige foretakets og den utenlandske 
virksomhetens funksjonelle valutaer, omklassifiseres ikke til den atskilte egenkapitalposten i det finansregnskapet 
som omfatter både den utenlandske virksomheten og det regnskapspliktige foretaket (dvs. at de er fortsatt innregnet 
i resultatet).
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34.  Når et foretak foretar bokføring og registrering i en annen valuta enn sin funksjonelle valuta, skal alle beløp 
omregnes til foretakets funksjonelle valuta på det tidspunkt foretaket utarbeider sitt finansregnskap, i samsvar 
med nr. 20-26. Denne framgangsmåten gir de samme beløpene i den funksjonelle valutaen som ville ha oppstått 
dersom postene opprinnelig hadde blitt registrert i den funksjonelle valutaen. Eksempelvis omregnes monetære 
poster til den funksjonelle valutaen ved anvendelse av sluttkursen, og ikke-monetære poster som måles til historisk 
kost, omregnes ved anvendelse av den gjeldende valutakursen på tidspunktet for den transaksjonen som førte til at 
postene ble innregnet.

Endring i funksjonell valuta

35.  når et foretaks funksjonelle valuta endres, skal omregningsprinsippene som gjelder for den nye funksjonelle 
valutaen, anvendes fremadrettet av foretaket fra tidspunktet for endringen.

36.  Som nevnt i nr. 13 gjenspeiler et foretaks funksjonelle valuta de underliggende transaksjoner, hendelser og forhold 
som er relevante for foretaket. Når den funksjonelle valutaen er fastsatt, kan den derfor bare endres dersom det skjer 
en endring i disse underliggende transaksjoner, hendelser eller forhold. Eksempelvis kan en endring i den valutaen 
som hovedsakelig påvirker salgsprisene på varer og tjenester, føre til en endring i foretakets funksjonelle valuta.

37.  Virkningen av en endring i funksjonell valuta regnskapsføres fremadrettet. Et foretak omregner med andre ord 
alle poster til den nye funksjonelle valutaen ved anvendelse av den gjeldende valutakursen på tidspunktet for 
endringen. De omregnede beløp som framkommer for ikke-monetære poster, behandles som historisk kost. 
Valutakursdifferanser som stammer fra omregning av en utenlandsk virksomhet som tidligere har blitt klassifisert 
i egenkapitalen i samsvar med nr. 32 og nr. 39 bokstav c), innregnes ikke i resultatet før virksomheten avhendes.

ANVENDELSE AV EN ANNEN PRESENTASJONSVALUTA ENN DEN FUNKSJONELLE VALUTAEN

Omregning til presentasjonsvalutaen

38.  Et foretak kan presentere sitt finansregnskap i en hvilken som helst valuta (eller flere valutaer). Dersom 
presentasjonsvalutaen er en annen enn foretakets funksjonelle valuta, skal foretaket omregne sine resultater og 
sin finansielle stilling til presentasjonsvalutaen. Når for eksempel et konsern omfatter individuelle foretak med 
forskjellige funksjonelle valutaer, skal hvert enkelt foretaks resultater og finansielle stilling uttrykkes i en felles 
valuta, slik at det kan presenteres et konsernregnskap.

39.  resultatene og den finansielle stillingen til et foretak hvis funksjonelle valuta ikke er valutaen til en økonomi 
med høyinflasjon, skal omregnes til en annen presentasjonsvaluta etter følgende framgangsmåte:

a)  eiendeler og forpliktelser i hver balanse som presenteres (herunder sammenligningstall), skal omregnes til 
sluttkursen på den aktuelle balansedagen, 

b)  inntekter og kostnader i hvert resultatregnskap (herunder sammenligningstall) skal omregnes til 
valutakursene på transaksjonstidspunktene, 

 og

c)  alle valutakursdifferanser som framkommer, skal innregnes som en atskilt egenkapitalpost.

40.  Av praktiske årsaker anvendes ofte en kurs som er tilnærmet lik valutakursen på transaksjonstidspunktene, 
for eksempel en gjennomsnittlig kurs for perioden, ved omregning av en utenlandsk virksomhets inntekts- og 
kostnadsposter. Anvendelse av en gjennomsnittlig kurs for en periode er imidlertid ikke korrekt dersom det er 
betydelige svingninger i valutakursene.

41.  Valutakursdifferansene nevnt i nr. 39 bokstav c) oppstår som følge av

a)  at inntekter og kostnader omregnes til valutakursene på transaksjonstidspunktene, mens eiendeler og 
forpliktelser omregnes til sluttkursen. Slike valutakursdifferanser oppstår både på inntekts- og kostnadsposter 
som innregnes i resultatet, og på inntekts- og kostnadsposter som innregnes direkte i egenkapitalen.
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b)  at nettoeiendelene ved periodens begynnelse omregnes til en sluttkurs som er forskjellig fra den foregående 
sluttkursen.

Disse valutakursdifferansene innregnes ikke i resultatet, fordi valutakursendringene har liten eller ingen 
innvirkning på eksisterende og framtidige kontantstrømmer fra driften. Når valutakursdifferansene gjelder en 
utenlandsk virksomhet som er konsolidert, men ikke heleid, skal akkumulerte valutakursdifferanser som skyldes 
omregning og er knyttet til minoritetsinteresser, henføres til og innregnes som en del av minoritetsinteressene i 
den konsoliderte balansen.

42.  resultatene og den finansielle stillingen til et foretak hvis funksjonelle valuta er valutaen til en økonomi med 
høyinflasjon, skal omregnes til en annen presentasjonsvaluta etter følgende framgangsmåte:

a)  alle beløp (dvs. eiendeler, forpliktelser, egenkapitalposter, inntekter og kostnader, herunder 
sammenligningstall) skal omregnes til sluttkursen på den seneste balansedagen, bortsett fra at 

b)  når beløp omregnes til valutaen til en økonomi uten høyinflasjon, skal sammenligningstallene være 
de beløp som ble presentert som inneværende regnskapsårs beløp i finansregnskapet for relevante 
tidligere regnskapsår (dvs. ikke justert for etterfølgende endringer i prisnivået eller etterfølgende 
valutakursendringer).

43.  når et foretaks funksjonelle valuta er valutaen til en økonomi med høyinflasjon, skal foretaket omarbeide 
sitt finansregnskap i samsvar med ias 29: «finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon» før det 
anvender omregningsmetoden fastsatt i nr. 42, med unntak for sammenligningstall som omregnes til valutaen 
til en økonomi uten høyinflasjon (se nr. 42 bokstav b)). når økonomien ikke lenger har høyinflasjon, og 
foretaket ikke lenger omarbeider sitt finansregnskap i samsvar med ias 29, skal foretaket som historisk kost for 
omregning til presentasjonsvalutaen benytte beløp som er omarbeidet til prisnivået på tidspunktet da foretaket 
sluttet å omarbeide sitt finansregnskap.

Omregning av en utenlandsk virksomhet

44.  Nr. 45-47 får anvendelse i tillegg til nr. 38-43 når resultatene og den finansielle stillingen til en utenlandsk virksomhet 
omregnes til en presentasjonsvaluta slik at den utenlandske virksomheten kan inkluderes i det regnskapspliktige 
foretakets finansregnskap ved konsolidering, forholdsmessig konsolidering eller etter egenkapitalmetoden.

45.  Innarbeiding av en utenlandsk virksomhets resultater og finansielle stilling i det regnskapspliktige foretakets 
resultater og finansielle stilling foretas etter vanlige konsolideringsprinsipper, for eksempel eliminering av 
konserninterne saldoer og konserninterne transaksjoner i et datterforetak (se IAS 27: «Konsernregnskap og 
separat finansregnskap» og IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet»). En konsernintern monetær eiendel 
(eller forpliktelse), enten den er kortsiktig eller langsiktig, kan imidlertid ikke elimineres mot den tilsvarende 
konserninterne forpliktelsen (eller eiendelen) uten at det redegjøres for resultatene av valutasvingninger i 
konsernregnskapet. Dette skyldes at den monetære posten utgjør en plikt til å veksle en valuta til en annen, og 
utsetter det regnskapspliktige foretaket for mulige gevinster eller et tap som følge av valutasvingninger. I det 
regnskapspliktige foretakets finansregnskap skal følgelig slike valutakursdifferanser fortsatt innregnes i resultatet, 
eller, dersom de oppstår som følge av omstendighetene beskrevet i nr. 32, klassifiseres som egenkapital inntil den 
utenlandske virksomheten avhendes.

46.  Når en utenlandsk virksomhets finansregnskap er utarbeidet per et annet tidspunkt enn det regnskapspliktige 
foretakets finansregnskap, utarbeider den utenlandske virksomheten ofte tilleggsberetninger per samme tidspunkt 
som det regnskapspliktige foretakets finansregnskap. Når dette ikke gjøres, tillater IAS 27 at det benyttes et 
annen rapporteringstidspunkt, forutsatt at forskjellen ikke er større enn tre måneder og at det foretas justeringer 
for virkningene av eventuelle betydelige transaksjoner eller andre hendelser som skjer mellom de forskjellige 
tidspunktene. I slike tilfeller omregnes den utenlandske virksomhetens eiendeler og forpliktelser til valutakursen på 
den utenlandske virksomhetens balansedag. Det foretas justeringer for betydelige valutakursendringer fram til det 
regnskapspliktige foretakets balansedag i samsvar med IAS 27. Samme framgangsmåte benyttes ved anvendelse av 
egenkapitalmetoden på tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter, og ved forholdsmessig konsolidering 
i felleskontrollerte virksomheter, i samsvar med IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» og IAS 31.
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47.  eventuell goodwill som følge av overtakelse av en utenlandsk virksomhet og eventuelle reguleringer av eiendelers 
og forpliktelsers balanseførte verdi til virkelig verdi ved overtakelsen av den utenlandske virksomheten, skal 
behandles som eiendeler og forpliktelser i den utenlandske virksomheten. De skal således uttrykkes i den 
utenlandske virksomhetens funksjonelle valuta og omregnes til sluttkursen i samsvar med nr. 39 og nr. 42.

Avhending av en utenlandsk virksomhet

48.  ved avhending av en utenlandsk virksomhet skal det akkumulerte beløpet for valutakursdifferanser som er 
utsatt i den atskilte egenkapitalposten for den utenlandske virksomheten, innregnes i resultatet når gevinsten 
eller tapet ved avhendingen innregnes.

49.  Et foretak kan avhende sin andel i en utenlandsk virksomhet ved salg, avvikling, tilbakebetaling av aksjekapital 
eller nedlegging av hele eller deler av foretaket. Utbetaling av utbytte er bare en del av avhendingen når den utgjør 
en avkastning på investeringen, for eksempel når utbyttet utbetales av overskudd før en overtakelse. Ved delvis 
avhending inkluderes bare den forholdsmessige andelen av den tilknyttede akkumulerte valutakursdifferansen 
i gevinsten eller tapet. En nedskrivning av en utenlandsk virksomhets balanseførte verdi utgjør ikke en delvis 
avhending. Derfor innregnes ikke noen del av den utsatte kursgevinsten eller det utsatte kurstapet i resultatet når 
nedskrivningen foretas.

SKATTEMESSIGE VIRKNINGER AV ALLE VALUTAKURSDIFFERANSER

50.  Gevinster og tap på transaksjoner i utenlandsk valuta og valutakursdifferanser som følge av omregning av 
et foretaks (herunder en utenlandsk virksomhets) resultater og finansielle stilling til en annen valuta, kan ha 
skattemessige virkninger. IAS 12: «Inntektsskatt» får anvendelse på slike skattemessige virkninger.

OPPLYSNINGER

51.  i nr. 53 og nr. 55-57 gjelder henvisninger til «funksjonell valuta», når det gjelder et konsern, morforetakets 
funksjonelle valuta.

52.  et foretak skal opplyse om

a)  beløpet for valutakursdifferanser som er innregnet i resultatet, unntatt når disse stammer fra finansielle 
instrumenter som måles til virkelig verdi over resultatet i samsvar med ias 39, 

 og

b)  netto valutakursdifferanser som er klassifisert i en atskilt egenkapitalpost, og en avstemming av beløpet for 
slike valutakursdifferanser på begynnelsen og slutten av perioden.

53.  når presentasjonsvalutaen er forskjellig fra den funksjonelle valutaen, skal det opplyses om dette, samt om den 
funksjonelle valutaen og årsaken til at det anvendes en annen presentasjonsvaluta.

54.  når det foretas en endring av enten det regnskapspliktige foretakets eller en betydelig utenlandsk virksomhets 
funksjonelle valuta, skal det opplyses om dette, samt om årsaken til endringen.

55.  når et foretak presenterer sitt finansregnskap i en annen valuta enn sin funksjonelle valuta, skal foretaket bare 
angi at finansregnskapet er i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering dersom det er 
i samsvar med alle bestemmelser i alle relevante standarder og alle relevante tolkninger av disse standardene, 
herunder omregningsmetoden fastsatt i nr. 39 og nr. 42.
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56.  Et foretak presenterer noen ganger sitt finansregnskap eller annen finansiell informasjon i en annen valuta enn sin 
funksjonelle valuta uten å oppfylle kravene i nr. 55. Et eksempel på dette er et foretak som omregner bare utvalgte 
poster fra sitt finansregnskap til en annen valuta. Et annet eksempel er et foretak hvis funksjonelle valuta ikke er 
valutaen til en økonomi med høyinflasjon, som omregner finansregnskapet til en annen valuta ved å omregne alle 
postene til den seneste sluttkursen. Slik omregning er ikke i samsvar med internasjonale standarder for finansiell 
rapportering, og det kreves derfor opplysninger som fastsatt i nr. 57.

57.  når et foretak presenterer sitt finansregnskap eller annen finansiell informasjon i en valuta som er forskjellig 
fra enten dets funksjonelle valuta eller dets presentasjonsvaluta, og kravene i nr. 55 ikke er oppfylt, skal 
foretaket

a)  klart identifisere informasjonen som tilleggsinformasjon for å skille den fra den informasjon som er i 
samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering, 

b)  opplyse om i hvilken valuta tilleggsinformasjonen blir vist,

 og

c)  opplyse om foretakets funksjonelle valuta og hvilken omregningsmetode som er benyttet for å utarbeide 
tilleggsinformasjonen.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

58.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

59.  et foretak skal anvende nr. 47 fremadrettet på alle overtakelser som finner sted etter begynnelsen av den 
regnskapsperioden der denne standard anvendes for første gang. tilbakevirkende anvendelse av nr. 47 på 
tidligere overtakelser er tillatt. ved overtakelse av en utenlandsk virksomhet som behandles fremadrettet, men 
som fant sted før tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne standard, skal foretaket ikke omarbeide 
tidligere regnskapsår, og kan følgelig, når det er hensiktsmessig, behandle reguleringer av goodwill og virkelig 
verdi som stammer fra overtakelsen, som foretakets eiendeler og forpliktelser i stedet for som den utenlandske 
virksomhetens eiendeler og forpliktelser. Disse reguleringene av goodwill og virkelig verdi er derfor enten 
allerede uttrykt i foretakets funksjonelle valuta, eller så er de ikke-monetære poster i utenlandsk valuta, som 
skal presenteres til valutakursen på overtakelsestidspunktet.

60.  alle andre endringer som oppstår som følge av anvendelsen av denne standard, skal regnskapsføres i samsvar 
med ias 8: « regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil».

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

61.  Denne standard erstatter IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» (revidert 1993).

62.  Denne standard erstatter følgende tolkninger:

a)  SIC-11: «Utenlandsk valuta — balanseføring av tap som følge av betydelige devalueringer»,

b)  SIC 19: «Rapporteringsvaluta — måling og presentasjon av finansregnskap etter IAS 21 og IAS 29»,

 og

c)  SIC-30: «Rapporteringsvaluta — omregning fra målingsvaluta til presentasjonsvaluta».
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VEDLEGG

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard for en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I IAS 7: «Kontantstrømoppstilling» skal nr. 25 og nr. 26 lyde:

25.  kontantstrømmer fra transaksjoner i utenlandsk valuta skal registreres i foretakets funksjonelle valuta 
ved at beløpet i utenlandsk valuta omregnes til gjeldende valutakurs mellom den funksjonelle valuta og 
den utenlandske valuta på transaksjonstidspunktet.

26.  kontantstrømmer i et utenlandsk datterforetak skal omregnes til gjeldende valutakurs mellom den 
funksjonelle valuta og den utenlandske valuta på transaksjonstidspunktet.

A2.  I IAS 12: «Inntektsskatt» gjøres følgende endringer:

 I nr. 1 i innledningen (nå nr. IN 2) gjøres følgende endringer:

 IN2. …

 Videre er det enkelte midlertidige forskjeller som ikke er tidsforskjeller, for eksempel de midlertidige forskjellene 
som oppstår når

a)  et foretaks ikke-monetære eiendeler og forpliktelser måles i dets funksjonelle valuta, men foretakets 
skattepliktige inntekt eller skattemessige underskudd (og dermed den skattemessige verdien av dets ikke-
monetære eiendeler og forpliktelser) fastsettes i en annen valuta,

b)  …

I nr. 41 og nr. 62 gjøres følgende endringer:

41.  Et foretaks ikke-monetære eiendeler og forpliktelser måles i dets funksjonelle valuta (se IAS 21: «Virkningene 
av valutakursendringer»). Dersom foretakets skattepliktige inntekt eller skattemessige underskudd (og 
dermed den skattemessige verdien av dets ikke-monetære eiendeler og forpliktelser) er valutakursendringer i 
en annen valuta opphav til midlertidige forskjeller som fører til en forpliktelse ved utsatt skatt eller (i henhold 
til nr. 24) en eiendel ved utsatt skatt. Den utsatte skatten som følger av dette, resultatføres (se nr. 58).

62.  De internasjonale standardene for finansiell rapportering krever eller tillater at visse poster godskrives eller 
belaster egenkapitalen. Eksempler på slike poster er:

 …

c)  valutaforskjeller som oppstår ved omregning av finansregnskapet til en utenlandsk virksomhet (se IAS 
21: «Virkningene av valutakursendringer»), 

 og

…

A3.  I IAS 29: «Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon» gjøres følgende endringer:

Nr. 1 skal lyde:

1.  Denne standard skal anvendes på individuelle finansregnskap, herunder konsernregnskap, i ethvert 
foretak hvis funksjonelle valuta er valutaen til en økonomi med høyinflasjon.
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Nr. 8 skal lyde:

8.  finansregnskapet til et foretak hvis funksjonelle valuta er valutaen til en økonomi med høyinflasjon, 
enten det benytter historisk kost-metoden eller en dagsverdimetode, skal angis i den målenhet som gjelder 
på balansedagen. tilsvarende tall for forrige periode som kreves i henhold til ias 1: «Presentasjon 
av finansregnskap», samt eventuell informasjon med hensyn til tidligere perioder, skal også angis 
i den målenhet som gjelder på balansedagen. for presentasjon av sammenligningstall i en annen 
presentasjonsvaluta gjelder nr. 42 bokstav b) og nr. 43 i ias 21: «virkningene av valutakursendringer» 
(revidert i 2003).

Nr. 17 skal lyde:

17.  En generell prisindeks kan være utilgjengelig for de periodene der denne standard krever inflasjonsjustering 
av eiendom, anlegg og utstyr. I disse tilfellene kan det være nødvendig å benytte et estimat som for eksempel 
bygger på endringene i valutakursene mellom den funksjonelle valuta og en relativt stabil utenlandsk 
valuta.

Nr. 23 oppheves.

Nr. 31 skal lyde:

31.  Gevinster eller tap på netto monetær stilling regnskapsføres i samsvar med nr. 27 og nr. 28.

Nr. 34 skal lyde:

34.  Tilsvarende tall for foregående rapporteringsperiode, enten de var basert på en historisk kost-metode 
eller en dagsverdimetode, inflasjonsjusteres ved at en generell prisindeks anvendes på en slik måte 
at sammenligningstallene i finansregnskapet presenteres i den målenhet som gjelder ved slutten av 
rapporteringsperioden. Opplysninger som skal gis om tidligere perioder, uttrykkes også i den målenhet 
som gjelder ved slutten av rapporteringsperioden. For presentasjon av sammenligningstall i en annen 
presentasjonsvaluta gjelder nr. 42 bokstav b) og nr. 43 i IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» 
(revidert 2003).

I nr. 39 gjøres følgende endringer:

39.  følgende opplysninger skal gis:

a)  opplysninger om at finansregnskapet og de tilsvarende tallene for foregående perioder er blitt 
inflasjonsjustert for endringene i den funksjonelle valutaens generelle kjøpekraft, og som følgelig er 
angitt i den målenhet som gjelder på balansedagen,

…

A4.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

A5.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

A6.  I IAS 38: «Immaterielle eiendeler» gjøres følgende endringer i nr. 107:

107.  finansregnskapet skal opplyse om følgende for hver enkelt klasse av immaterielle eiendeler, idet det 
skilles mellom internt utviklede immaterielle eiendeler og andre immaterielle eiendeler:

…

e)  en avstemming av balanseført verdi ved begynnelsen og slutten av perioden som viser

 …

vii)  netto valutakursdifferanser som oppstår ved omregning av finansregnskapet til en annen 
presentasjonsvaluta, og ved omregning av en utenlandsk virksomhet til det regnskapspliktige 
foretakets presentasjonsvaluta, 

 og

 …
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A7. I IAS 41: «Landbruk» gjøres følgende endringer i nr. 50:

50.  foretaket skal presentere en avstemming av endringer i den balanseførte verdien av biologiske eiendeler 
mellom begynnelsen og slutten av inneværende periode. avstemmingen skal inneholde:

…

f)  netto valutakursdifferanser som oppstår ved omregning av finansregnskap til en annen 
presentasjonsvaluta, og ved omregning av en utenlandsk virksomhet til det regnskapspliktige 
foretakets presentasjonsvaluta, 

 og

 …

A8.  I SIC-7: «Innføring av euro» gjøres følgende endringer:

I nr. 4 gjøres følgende endringer:

4.  I særdeleshet betyr dette at

a)  monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta som er resultat av transaksjoner, fortsatt skal 
omregnes til den funksjonelle valuta til sluttkurs. Eventuelle valutakursdifferanser som følger av dette, 
skal innregnes som inntekt eller kostnad umiddelbart, bortsett fra at et foretak fortsatt skal anvende sine 
eksisterende regnskapsprinsipper på valutagevinster og -tap knyttet til sikring mot valutarisikoen ved en 
forventet transaksjon.

b)  kumulative valutakursdifferanser knyttet til omregning av finansregnskap for utenlandske virksomheter 
fortsatt skal klassifiseres som egenkapital, og skal bare innregnes som inntekt eller kostnad ved 
avhending av nettoinvesteringen i den utenlandske virksomheten.

…

Erklæringen om ikrafttredelse skal lyde:

Ikrafttredelse: Denne tolkningsenighet trer i kraft 1. juni 1998. Endringer i regnskapsprinsipper skal 
regnskapsføres i samsvar med kravene i IAS 8 nr. 46.

A9.  I IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» gjøres følgende 
endringer:

I vedlegg B skal nytt nr. B1A og nr. B1B lyde:

B1A  Et foretak trenger ikke å anvende IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» med tilbakevirkende kraft 
på reguleringer av virkelig verdi og goodwill som stammer fra virksomhetssammenslutninger som fant 
sted før tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dersom foretaket ikke anvender IAS 21 med tilbakevirkende 
kraft på disse reguleringene av virkelig verdi og goodwill, skal foretaket behandle dem som eiendeler 
og forpliktelser i foretaket i stedet for som eiendeler og forpliktelser i det overtatte foretaket. Disse 
reguleringene av goodwill og virkelig verdi er derfor enten allerede uttrykt i foretakets funksjonelle valuta, 
eller de er ikke-monetære poster i utenlandsk valuta, som skal presenteres til den valutakurs som ble 
anvendt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.

B1B  Et foretak kan anvende IAS 21 med tilbakevirkende kraft på justeringer av virkelig verdi og goodwill som 
stammer fra enten

a)  alle virksomhetssammenslutninger som fant sted før tidspunktet for overgang til IFRS-er, 

 eller

b)  alle virksomhetssammenslutninger som foretaket velger å omarbeide for å oppnå samsvar med IAS 22, 
som tillatt etter nr. B1 ovenfor.
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 24

Opplysninger om nærstående parter

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-4

Formålet med opplysninger om nærstående parter 5-8

Definisjoner 9-11

Opplysninger 12-22

Ikrafttredelse 23

Oppheving av IAS 24 (ajourført 1994) 24

Denne reviderte standard erstatter IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» (ajourført 1994), og skal anvendes på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å sikre at et foretaks finansregnskap inneholder de nødvendige opplysninger til 
å rette oppmerksomhet mot muligheten for at foretakets finansielle posisjon og resultat kan ha blitt påvirket av 
nærstående parter, og av transaksjoner og mellomværende med slike parter.

VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes ved 

a)  identifisering av forhold til og transaksjoner med nærstående parter, 

b)  identifisering av mellomværende i forholdet mellom et foretak og dets nærstående parter, 

c)  identifisering av omstendigheter der det kreves opplysninger om forhold som nevnt i bokstav a) og b), 

 og

d)  fastsettelse av hvilke opplysninger som skal gis om disse forholdene.

3.  Denne standard krever at opplysninger om transaksjoner og mellomværende med nærstående parter i det 
separate finansregnskapet til et morforetak, en deltaker i felleskontrollert virksomhet eller en investor skal 
presenteres i samsvar med ias 27: «konsernregnskap og separat finansregnskap».

4.  Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter i andre foretak i et konsern skal opplyses i et foretaks 
finansregnskap. Konserninterne transaksjoner og mellomværende med nærstående parter blir eliminert ved 
utarbeidelse av konsernets konsernregnskap.
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FORMÅLET MED OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER

5.  Forhold mellom nærstående parter er et normalt trekk ved handel og forretninger. Foretak utfører for eksempel 
ofte deler av sine aktiviteter gjennom datterforetak, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede foretak. Under slike 
omstendigheter ligger foretakets evne til å påvirke de finansielle og operasjonelle prinsippene til virksomheten det 
er investert i, gjennom kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse.

6.  Et forhold mellom nærstående parter kan ha innvirkning på et foretaks resultat og finansielle posisjon. Nærstående 
parter kan inngå transaksjoner som ikke-nærstående parter ikke ville inngå. Et foretak som for eksempel selger 
varer til sitt morforetak til anskaffelseskost, selger kanskje ikke på de samme betingelsene til en annen kunde. 
Dessuten kan det være at transaksjoner mellom nærstående parter ikke blir utført i samme omfang som mellom 
ikke-nærstående parter.

7.  Resultatet for og den finansielle posisjonen til et foretak kan påvirkes av et forhold til nærstående parter, selv om 
det ikke forekommer transaksjoner med nærstående parter. Det at et slikt forhold eksisterer, kan være tilstrekkelig 
til å påvirke foretakets transaksjoner med andre parter. Et datterforetak kan for eksempel avslutte forretningsforhold 
med en handelspartner ved at morforetaket overtar et søsterforetak innenfor samme virksomhetsgren som den 
tidligere handelspartneren. Én part kan også avstå fra å handle på grunn av en annen parts betydelige innflytelse, 
for eksempel kan et datterforetak instrueres av sitt morforetak om ikke å engasjere seg i forskning og utvikling.

8.  Av disse grunnene kan kunnskap om transaksjoner med, mellomværende med og forhold til nærstående parter 
påvirke brukere av finansregnskaps vurderinger av et foretaks virksomhet, herunder vurderinger av risiko og 
muligheter som foretaket står overfor.

DEFINISJONER

9.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«nærstående part»: en part er en nærstående part til et foretak dersom 

a)  parten direkte eller indirekte gjennom én eller flere mellommenn 

i)  kontrollerer, blir kontrollert av eller er under samme kontroll som foretaket (dette inkluderer 
morforetak, datterforetak og søsterforetak), 

ii)  har en interesse i foretaket som gir det betydelig innflytelse over foretaket, 

 eller

iii)  har felles kontroll over foretaket, 

b)  parten er et tilknyttet foretak (slik det er definert i ias 28: «investeringer i tilknyttede foretak», 

c)  parten er en felleskontrollert virksomhet der foretaket er deltaker (se ias 31: «andeler i felleskontrollert 
virksomhet»); 

d)  parten er en av nøkkelpersonene i foretakets eller dets morforetaks ledelse, 

e)  parten er et nært medlem av familien til en hvilken som helst enkeltperson som det vises til i bokstav a)  
eller d), 
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f)  parten er et foretak som, direkte eller indirekte, er under kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse 
av en enkeltperson som det vises til i bokstav d) eller e), eller som en slik enkeltperson har betydelige 
eierinteresser i 

 eller

g)  parten er en pensjonsordning for de ansatte i foretaket eller for ethvert foretak som er en nærstående part 
til foretaket.

«transaksjon mellom nærstående parter» er en overføring av ressurser, tjenester eller plikter mellom 
nærstående parter, uansett om det tas en pris for dette eller ikke.

«nære medlemmer av en enkeltpersons familie» er familiemedlemmer som kan forventes å påvirke eller blir 
påvirket av denne enkeltpersonen i deres forretninger med foretaket. slike familiemedlemmer kan omfatte 

a)  enkeltpersonens partner og barn, 

b)  barn av enkeltpersonens partner, 

 og

c)  personer som forsørges av enkeltpersonen eller dennes partner. 

«Godtgjørelse» omfatter alle ytelser til ansatte (som definert i ias 19: «Ytelser til ansatte»), herunder ytelser 
til ansatte som ifrs 2: «aksjebasert betaling» kommer til anvendelse på. Ytelser til ansatte er alle former for 
vederlag som er betalt, skal betales eller gis av foretaket, eller på vegne av foretaket, som motytelse for tjenester 
som utføres for foretaket. Det omfatter også vederlag som betales på vegne av et morforetak til foretaket når det 
dreier seg om foretaket selv. Godtgjørelse omfatter 

a)  kortsiktige ytelser til ansatte, for eksempel lønn og trygde- og pensjonspremier, ferie og sykefravær 
med lønn, overskuddsdeling og bonusutbetalinger (dersom disse skal utbetales innen tolv måneder fra 
regnskapsperiodens slutt), samt ikke-monetære ytelser (for eksempel legehjelp, bolig, bil og gratis eller 
subsidierte varer eller tjenester) for nåværende ansatte, 

b)  pensjonsytelser så som pensjoner, andre fratredelsesytelser, livsforsikring og legehjelp etter fratredelse,

c)  andre langsiktige ytelser til ansatte, herunder permisjon knyttet til ansiennitet eller tjenestefri (sabbatsår), 
ytelser knyttet til jubileer eller andre ytelser knyttet til ansiennitet, ytelser ved langsiktig arbeidsuførhet 
og, dersom de ikke skal utbetales i sin helhet innen tolv måneder etter regnskapsperiodens slutt, 
overskuddsdeling, bonusutbetalinger og utsatt kompensasjon, 

d)  sluttvederlag

 og

e)  aksjebasert betaling. 

«kontroll» er makt til å styre et foretaks finansielle og driftsmessige prinsipper i den hensikt å oppnå fordeler 
av foretakets aktiviteter.

«felles kontroll» er den kontraktsmessig avtalte delingen av kontroll over en økonomisk aktivitet.

«nøkkelpersoner i ledelsen» er de personer som har myndighet til og ansvar for å planlegge, styre og kontrollere 
foretakets aktiviteter direkte eller indirekte, herunder alle foretakets styremedlemmer (enten i ledelsen eller 
ellers). 
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«Betydelig innflytelse» er makt til å delta i de finansielle og driftsmessige prinsippavgjørelsene til et foretak, 
men er ikke kontroll over disse prinsippene. Betydelig innflytelse kan oppnås ved aksjeeierskap, vedtekter eller 
avtaler.

10.  Ved vurdering av et mulig forhold mellom nærstående parter skal oppmerksomheten rettes mot det reelle innholdet 
i forholdet og ikke bare mot forholdets juridiske form.

11.  I denne standard er følgende ikke nødvendigvis å anse som nærstående parter: 

a)  to foretak bare fordi de har et styremedlem eller en annen nøkkelperson i ledelsen felles, uavhengig av 
bokstav d) og f) i definisjonen av «nærstående part», 

b)  to deltakere i felleskontrollert virksomhet bare fordi de deler felles kontroll over en felleskontrollert 
virksomhet, 

c) i) selskaper som sørger for finansiering, 

ii)  fagforeninger, 

iii)  foretak for offentlige tjenester,

og

iv)  offentlige departementer og organer, 

utelukkende i kraft av deres ordinære forbindelser med et foretak (selv om de kan påvirke et foretaks 
handlefrihet eller delta i foretakets beslutningstakingsprosess), 

og

d)  en kunde, leverandør, franchisegiver, distributør eller generalagent som et foretak har en betydelig mengde 
forretninger med, bare gjennom den økonomiske avhengigheten dette skaper.

OPPLYSNINGER

12.  Det skal opplyses om forhold mellom morforetak og datterforetak, uansett om det har forekommet transaksjoner 
mellom disse nærstående partene eller ikke. et foretak skal opplyse om navnet på foretakets morforetak og, 
dersom dette er et annet foretak enn morforetaket, navnet på det overordnede morforetaket. Dersom ingen av 
foretakets morforetak eller det overordnede morforetaket utgir finansregnskap som er offentlig tilgjengelige, 
skal det også opplyses om navnet på det neste overordnede morforetaket som utgir finansregnskap.

13.  For at en bruker av finansregnskap skal kunne danne seg en oppfatning av hvilke virkninger forhold mellom 
nærstående parter har for et foretak, er det hensiktsmessig å opplyse om forholdet mellom nærstående parter der 
det foreligger kontroll, uansett om det har forekommet transaksjoner mellom de nærstående partene eller ikke.

14.  Identifiseringen av forhold mellom nærstående parter mellom morforetak og datterforetak kommer i tillegg til 
opplysningskravene i IAS 27, IAS 28 og IAS 31, som krever en hensiktsmessig opplisting og beskrivelse av 
betydelige investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak.

15.  Når verken foretakets morforetak eller det overordnede morforetaket utgir finansregnskap som er offentlig 
tilgjengelige, skal foretaket også opplyse om navnet på det neste overordnede morforetaket som utgir 
finansregnskap. Det neste overordnede morforetaket er det første morforetaket i konsernet over det umiddelbare 
morforetaket som utgir offentlig tilgjengelige konsernregnskap.

16.  et foretak skal opplyse om godtgjørelse til nøkkelpersoner i ledelsen samlet og for hver av følgende 
kategorier: 

a)  kortsiktige ytelser til ansatte, 

b)  pensjonsytelser, 
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c)  andre langsiktige ytelser, 

d)  sluttvederlag,

 og

e)  aksjebasert betaling. 

17.  Dersom det har forekommet transaksjoner mellom nærstående parter, skal foretaket opplyse om hva slags 
forhold det har til den nærstående parten, og gi informasjon om transaksjoner og mellomværende som er 
nødvendige for en forståelse av forholdets mulige virkninger på finansregnskapet. Disse opplysningskravene 
kommer i tillegg til kravene i nr. 16 om å opplyse om godtgjørelse til nøkkelpersoner i ledelsen. Disse 
opplysningene skal minst inneholde 

a)  størrelsen på transaksjonene, 

b)  størrelsen på mellomværende, og 

i)  tilknyttede vilkår og betingelser, herunder om de er sikret, samt hvilken form for vederlag oppgjøret skal 
bestå av, 

 og

ii)  detaljer om eventuelle garantier som er gitt eller mottatt, 

c)  avsetninger for tapsutsatte fordringer knyttet til mellomværende, 

 og

d)  kostnaden som er innregnet i løpet av perioden med hensyn til usikre eller tapsutsatte fordringer som er 
utestående hos nærstående parter.

18.  opplysningene som kreves av nr. 17, skal gis separat for hver av følgende kategorier: 

a)  morforetaket, 

b)  foretak med felles kontroll eller betydelig innflytelse over foretaket, 

c)  datterforetak, 

d)  tilknyttede foretak, 

e)  felleskontrollert virksomhet der foretaket er deltaker, 

f)  nøkkelpersonell i ledelsen av foretaket eller foretakets morforetak, 

 og

g)  andre nærstående parter.

19.  Klassifiseringen av beløp som skal betales til og mottas fra nærstående parter i de ulike kategoriene, slik det kreves 
i henhold til nr. 18, er en utvidelse av kravene i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» om informasjon som skal 
presenteres enten i balansen eller i notene. Kategoriene er utvidet for å gi en mer omfattende analyse av balanser 
vis-à-vis nærstående parter, og kommer til anvendelse på transaksjoner med nærstående parter.

20.  Følgende er eksempler på transaksjoner som det skal gis opplysninger om dersom de utføres med en nærstående 
part: 

a)  kjøp eller salg av varer (ferdige eller uferdige), 

b)  kjøp eller salg av eiendom og andre eiendeler, 
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c)  tjenesteyting eller mottatte tjenester, 

d)  leieavtaler, 

e)  overføring av forskning og utvikling, 

f)  overføringer i henhold til lisensordninger, 

g)  overføringer i henhold til finansieringsordninger (herunder lån og egenkapitalbidrag i kontanter eller i 
naturalia), 

h)  avsetning for garantier eller sikkerhetsstillelse, 

 og

i)  oppgjør av forpliktelser på vegne av foretaket eller av foretaket på vegne av en annen part.

21.  Opplysninger om at transaksjoner med nærstående parter ble foretatt på vilkår som tilsvarer dem som gjelder i 
transaksjoner på armlengdes avstand, skal bare gis dersom disse vilkårene kan begrunnes.

22.  Det kan i foretakets finansregnskap opplyses samlet om poster av tilsvarende art, bortsett fra der det er 
nødvendig med separate opplysninger for en forståelse av virkningene av transaksjoner mellom nærstående 
parter.

IKRAFTTREDELSE

23.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

OPPHEVING AV IAS 24 (AJOURFØRT 1994)

24.  Denne standard erstatter IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter» (ajourført 1994).
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VEDLEGG

Endring i IAS 30

Endringen i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får denne endringen anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I IAS 30: «Opplysninger i finansregnskapet til banker og tilsvarende finansinstitusjoner» skal nr. 58 første og 
annet punktum lyde: 

58.  Dersom en bank har trådt inn i transaksjoner med nærstående parter, er det hensiktsmessig å opplyse 
om arten av den nærstående partens forhold, samt gi informasjon om transaksjoner og mellomværende 
som er nødvendige for en forståelse av de mulige virkningene av forholdet på bankens finansregnskap. 
Disse opplysningene gis i samsvar med IAS 24, og omfatter opplysninger om bankens utlånsprinsipper til 
nærstående parter og, når det gjelder transaksjoner med nærstående parter, beløpet som omfattes av 

a)  …
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 27

Konsernregnskap og separat finansregnskap 

OVERSIKT

Nr.

Virkeområde 1-3

Definisjoner 4-8

Presentasjon av konsernregnskap 9-11

Virkeområde for konsernregnskapet 12-21

Konsolideringsprinsipper 22-36

Regnskapsføring av investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak i 
separat finansregnskap

37-39

Opplysninger 40-42

Ikrafttredelse 43

Tilbaketrekning av andre uttalelser 44-45

Denne reviderte standard erstatter IAS 27: «Konsernregnskap og regnskapsføring av investeringer i datterforetak» 
(revidert 2000), og skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det 
oppfordres til tidligere anvendelse.

VIRKEOMRÅDE

1.  Denne standard skal anvendes ved utarbeiding og presentasjon av konsernregnskapet til et konsern som 
kontrolleres av et morforetak.

2.  Denne standard omhandler ikke metoder for regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger og deres 
virkning på konsolidering, herunder goodwill som oppstår av en virksomhetssammenslutning (se IAS 22: 
«Virksomhetssammenslutninger»).

3.  Denne standard skal også anvendes på regnskapsføring av investeringer i datterforetak, felleskontrollerte 
foretak og tilknyttede foretak når et foretak selv velger, eller er pålagt ved lokale bestemmelser, å presentere 
separat finansregnskap.

DEFINISJONER

4.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«konsernregnskap» er et konserns finansregnskap, presentert som regnskapet til én enkelt økonomisk 
foretaksenhet.

«kontroll» er makt til å styre et foretaks finansielle og driftsmessige prinsipper i den hensikt å oppnå fordeler 
av foretakets aktiviteter.

«kostmetoden» er en metode for regnskapsføring av en investering der investeringen registreres til 
anskaffelseskost. investor innregner bare inntekt fra investeringen i den utstrekning investor mottar utdelinger 
fra akkumulerte overskudd i foretaket som det er investert i, og som oppstår etter overtakelsestidspunktet. 
Utdelinger som er mottatt ut over dette overskuddet, anses som inndekking av investeringen, og innregnes som 
en reduksjon i investeringens anskaffelseskost.

et «konsern» er et morforetak og alle dets datterforetak.
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«minoritetsinteresse» er den del av resultatet av og nettoeiendelene til et datterforetak som er henførbare til 
egenkapitalinteresser og som ikke eies av morforetaket, direkte eller indirekte gjennom datterforetak.

et «morforetak» er et foretak som har ett eller flere datterforetak.

«separat finansregnskap» er finansregnskap som presenteres av et morforetak, en investor i et tilknyttet foretak 
eller en deltaker i et felleskontrollert foretak, der investeringene regnskapsføres på grunnlag av den direkte 
egenkapitalinteressen istedenfor på grunnlag av de rapporterte resultatene og nettoeiendelene til foretakene 
som det er investert i.

et «datterforetak» er et foretak, herunder et foretak uten begrenset ansvar, for eksempel et ansvarlig selskap, 
som kontrolleres av et annet foretak (kalt morforetaket).

5.  Et morforetak eller dets datterforetak kan være en investor i et tilknyttet foretak eller en deltaker i et felleskontrollert 
foretak. I disse tilfellene skal konsernregnskap utarbeidet og presentert i samsvar med denne standard også 
utarbeides slik at de er i overensstemmelse med IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» og IAS 31: «Andeler 
i felleskontrollert virksomhet».

6.  For et foretak som beskrevet i nr. 5 er separat finansregnskap det som utarbeides og presenteres i tillegg til 
finansregnskap som det er vist til i nr. 5. Et separat finansregnskap trenger ikke vedlegges eller følge med disse 
regnskapene.

7.  Finansregnskapet til et foretak som ikke har noe datterforetak, tilknyttet foretak eller deltakerandel i et 
felleskontrollert foretak, er ikke et separat finansregnskap.

8.  Et morforetak som i samsvar med nr. 10 er unntatt fra å presentere konsernregnskap, kan presentere separat 
finansregnskap som sitt eneste finansregnskap.

PRESENTASJON AV KONSERNREGNSKAP

9.  et morforetak, bortsett fra et morforetak som beskrevet i nr. 10, skal presentere konsernregnskap der det 
konsoliderer sine investeringer i datterforetak i samsvar med denne standard.

10.  et morforetak trenger ikke presentere konsernregnskap dersom, og bare dersom, 

a)  morforetaket selv er et heleid datterforetak, eller er et deleid datterforetak til et annet foretak og dets andre 
eiere, herunder de som ellers ikke har rett til å stemme, er informert om og ikke har innvendinger mot at 
morforetaket ikke presenterer konsernregnskap, 

b)  morforetakets gjelds- eller egenkapitalinstrumenter ikke er gjenstand for alminnelig omsetning (på en 
innenlandsk eller utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale markeder), 

c)  morforetaket ikke har innsendt, og heller ikke er i ferd med å innsende, sitt finansregnskap til et børstilsyn 
eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig 
marked, 

 og

d)  det overordnede morforetaket eller et mellomliggende morforetak for det aktuelle morforetaket utgir 
konsernregnskap som er tilgjengelig for offentlig bruk, og som er i overensstemmelse med internasjonale 
standarder for finansiell rapportering.

11.  Et morforetak som i samsvar med nr. 10 velger ikke å presentere konsernregnskap og bare presenterer separat 
finansregnskap, gjør dette i overensstemmelse med nr. 37–42.

VIRKEOMRÅDE FOR KONSERNREGNSKAPET

12.  konsernregnskap skal omfatte alle morforetakets datterforetak, bortsett fra dem som det vises til i nr. 16.
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13. Kontroll antas å foreligge når morforetaket eier, direkte eller indirekte gjennom datterforetak, mer enn halvparten 
av stemmerettene i et foretak, med mindre og bare i unntaksvise tilfeller det klart kan vises at et slikt eierskap ikke 
gir kontroll. Kontroll foreligger også når morforetaket eier en halvpart eller mindre av stemmerettene i et foretak 
der morforetaket har(1) 

a)  makt over mer enn halvparten av stemmerettene gjennom avtale med andre investorer, 

b)  makt til å styre foretakets finansielle prinsipper og driftsprinsipper i henhold til vedtekter eller avtale, 

c)  makt til å oppnevne eller fjerne flertallet av medlemmene i styret eller i et tilsvarende styringsorgan, når 
kontrollen over foretaket ligger hos dette styret eller styringsorganet, 

 eller

d)  makt til å avgi flertallet av stemmene i styret eller i et tilsvarende styringsorgan, når kontrollen over foretaket 
ligger hos dette styret eller styringsorganet. 

14.  Et foretak kan eie tegningsretter, aksjekjøpsopsjoner, gjelds- eller egenkapitalinstrumenter som er konvertible til 
ordinære aksjer, eller andre tilsvarende instrumenter som har en mulighet, dersom denne utøves eller konverteres, 
til å gi foretaket stemmeretter eller redusere en annen parts stemmeretter over de finansielle og driftsmessige 
prinsippene til et annet foretak (potensielle stemmeretter). Tilstedeværelsen og virkningen av potensielle 
stemmeretter som for øyeblikket kan utøves eller er konvertible, herunder potensielle stemmeretter som innehas 
av et annet foretak, tas i betraktning når det skal avgjøres om et foretak har makt til å styre et annet foretaks 
finansielle prinsipper og driftsprinsipper. Potensielle stemmeretter kan ikke utøves eller konverteres i øyeblikket 
når de for eksempel ikke kan utøves eller konverteres før på et framtidig tidspunkt, eller før en framtidig hendelse 
inntreffer.

15.  Når det skal avgjøres om potensielle stemmeretter bidrar til kontroll eller ikke, skal foretaket undersøke alle 
fakta og omstendigheter (herunder betingelsene for utøvelse av de potensielle stemmerettene og eventuelle andre 
kontraktsmessige ordninger, enten hver for seg eller samlet) som påvirker potensielle stemmeretter, bortsett fra 
ledelsens hensikt med og den finansielle evnen til å utøve eller konvertere potensielle stemmeretter.

16.  et datterforetak skal ekskluderes fra konsolidering der det foreligger dokumentasjon på at a) kontrollen er 
ment å være midlertidig fordi datterforetaket er anskaffet og bare holdes for å bli avhendet innen tolv måneder 
fra overtakelsen og b) ledelsen aktivt leter etter en kjøper. investeringer i slike datterforetak skal klassifiseres 
som holdt for omsetning og regnskapsføres i samsvar med ias 39: «finansielle instrumenter — innregning og 
måling».

17.  Når et datterforetak som tidligere var ekskludert fra konsolidering i samsvar med nr. 16, ikke blir avhendet 
innen tolv måneder, skal det konsolideres fra og med overtakelsestidspunktet (se IAS 22). Finansregnskap for 
regnskapsperiodene etter overtakelsen skal inflasjonsjusteres.

18.  Unntaksvis kan et foretak ha funnet en kjøper av et datterforetak som er ekskludert fra konsolidering i samsvar 
med nr. 16, men uten å ha fullført salget innen tolv måneder etter overtakelsestidspunktet fordi det forelå behov 
for godkjenning av reguleringsmyndigheter eller andre. Foretaket er ikke pålagt å konsolidere et slikt datterforetak 
dersom salget er i gang på balansedagen, og det ikke er grunn til å tro at det ikke vil bli fullført kort tid etter 
balansedagen.

19.  Et datterforetak blir ikke ekskludert fra konsolidering bare fordi investor er en risikokapitalorganisasjon, et 
investeringsfond, et aksjefond eller et lignende foretak.

20.  Et datterforetak blir ikke ekskludert fra konsernet fordi dets forretningsvirksomhet er forskjellig fra den 
virksomhet som drives av andre foretak innenfor konsernet. Relevant informasjon kan gis ved at slike datterforetak 
konsolideres, og ved at tilleggsinformasjon om datterforetakenes ulike former for forretningsvirksomhet gis i 
konsernregnskapet. For eksempel vil de opplysningene som kreves av IAS 14: «Segmentrapportering», bidra til å 
forklare betydningen av ulike former for forretningsvirksomhet innenfor konsernet.

(1) Se også SIC-12: «Konsolidering — enheter for særskilte formål».
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21.  Et morforetak taper kontroll når det mister makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene for foretaket 
som det er investert i, slik at morforetaket kan oppnå fordeler av foretakets aktiviteter. Tap av kontroll kan 
forekomme med eller uten en endring i absolutte eller relative eierskapsnivåer. Det vil for eksempel forekomme når 
et datterforetak blir underlagt kontroll av en offentlig myndighet, rettsinstans, forvalter eller reguleringsmyndighet. 
Det kan også skje som resultat av en kontraktsmessig avtale.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

22.  Ved utarbeiding av konsernregnskapet slår et foretak sammen finansregnskapet til morforetaket og dets 
datterforetak post for post ved at like poster for eiendeler, forpliktelser, egenkapital, inntekter og kostnader legges 
sammen. For at konsernregnskapet skal kunne presentere finansiell informasjon om konsernet sett under ett som 
ett enkelt foretak, skal følgende foretas: 

a)  den balanseførte verdien av morforetakets investering i hvert enkelt datterforetak samt morforetakets andel 
av egenkapitalen i hvert enkelt datterforetak elimineres (se IAS 22, som beskriver behandlingen av eventuell 
goodwill som er resultat av virksomhetssammenslutningen), 

b)  minoritetsinteresser i resultatet til konsoliderte datterforetak for rapporteringsperioden identifiseres, 

 og

c)  minoritetsinteresser i nettoeiendelene i konsoliderte datterforetak identifiseres, men atskilt fra morforetakets 
aksjeeieres egenkapital. Minoritetsinteresser i nettoeiendelene består av 

i)  beløpet for disse minoritetsinteressene på tidspunktet for den opprinnelige virksomhetssammenslutningen, 
beregnet i samsvar med IAS 22, 

 og

ii)  minoritetens andel av endringer i egenkapitalen etter tidspunktet for virksomhetssammenslutningen.

23.  Når det foreligger potensielle stemmeretter, blir andelen av resultatet og endringer i egenkapital henført til 
morforetaket og minoritetsinteressene fastsettes på grunnlag av nåværende eierinteresser, og gjenspeiler ikke en 
mulig utøvelse eller konvertering av potensielle stemmeretter.

24.  konserninterne saldoer, transaksjoner, inntekter og kostnader skal elimineres i sin helhet.

25.  Konserninterne saldoer og transaksjoner, herunder inntekter, kostnader og utbytte, skal elimineres i sin helhet. 
Resultat av konserninterne transaksjoner som innregnes i eiendeler, så som beholdninger og anleggsmidler, 
skal elimineres i sin helhet. Konserninterne tap kan indikere et tap ved verdifall som krever innregning i 
konsernregnskapet. IAS 12: «Inntektsskatt» får anvendelse på midlertidige differanser som oppstår ved eliminering 
av fortjeneste og tap som resultat av konserninterne transaksjoner.

26.  finansregnskapet til morforetaket og dets datterforetak som benyttes ved utarbeiding av konsernregnskapet, 
skal utarbeides på samme rapporteringstidspunkt. når rapporteringstidspunktene til morforetaket og et 
datterforetak er forskjellige, utarbeider datterforetaket for konsolideringsformål ekstra finansregnskap for det 
samme tidspunktet som finansregnskapet til morforetaket, med mindre dette ikke er praktisk mulig.

27.  når et datterforetaks finansregnskap som benyttes ved utarbeiding av konsernregnskap i samsvar med nr. 26, 
blir utarbeidet på et annet rapporteringstidspunkt enn morforetakets, skal det foretas justeringer for virkningene 
av betydelige transaksjoner eller hendelser som forekommer mellom dette tidspunktet og tidspunktet for 
morforetakets finansregnskap. i alle tilfeller skal det ikke være mer enn tre måneder mellom datterforetakets 
og morforetakets rapporteringstidspunkter. lengden på rapporteringsperiodene og en eventuell forskjell i 
rapporteringstidspunktene skal være den samme fra periode til periode.

28.  konsernregnskapet skal utarbeides ved anvendelse av ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og 
andre hendelser under lignende forhold.
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29.  Dersom et foretak i konsernet anvender andre regnskapsprinsipper enn dem som er vedtatt i konsernregnskapet for 
like transaksjoner og hendelser under lignende forhold, foretas det hensiktsmessige justeringer i dette foretakets 
finansregnskap ved utarbeidingen av konsernregnskapet.

30.  Et datterforetaks inntekter og kostnader inngår i konsernregnskapet fra overtakelsestidspunktet, slik det er definert 
i IAS 22. Et datterforetaks inntekter og kostnader inngår i konsernregnskapet fram til tidspunktet da morforetakets 
kontroll over datterforetaket opphører. Differansen mellom provenyet fra avhendingen av datterforetaket og dets 
balanseførte verdi på avhendingsdagen, herunder det kumulative beløpet for eventuelle valutakursdifferanser 
som er tilknyttet datterforetaket og innregnet i egenkapitalen i samsvar med IAS 21: «Virkningene av 
valutakursendringer», innregnes i konsernregnskapet som gevinst eller tap ved avhendingen av datterforetaket.

31.  en investering i et foretak skal regnskapsføres i samsvar med ias 39: «finansielle instrumenter — innregning 
og måling» fra tidspunktet da det ikke lenger er et datterforetak, forutsatt at det ikke blir til et tilknyttet foretak 
som definert i ias 28 eller et felleskontrollert foretak som beskrevet i ias 31.

32.  Den balanseførte verdien av investeringen på tidspunktet da foretaket opphører å være et datterforetak, skal 
anses som anskaffelseskost ved førstegangsmåling av en finansiell eiendel i samsvar med ias 39.

33.  minoritetsinteresser skal i konsernbalansen presenteres i egenkapitalen, atskilt fra egenkapitalen til aksjeeierne 
i morforetaket. minoritetsinteresser i konsernets resultat skal også opplyses separat.

34.  Resultatet henføres til morforetakets aksjeeiere og minoritetsinteresser. Fordi begge disse er egenkapital, er beløpet 
som er henført til minoritetsinteresser, ikke inntekt eller kostnad.

35.  Underskudd som kan henføres til minoriteten i et konsolidert datterforetak, kan overstige minoritetsinteressen 
i datterforetakets egenkapital. Det overskytende, samt eventuelle ytterligere underskudd som kan henføres til 
minoriteten, blir ført mot majoritetsinteressen, bortsett fra i den utstrekning minoritetsinteressen har en bindende 
plikt til og er i stand til å foreta ytterligere investeringer for å dekke underskuddene. Dersom datterforetaket 
senere rapporterer om overskudd, blir slike overskudd ført mot majoritetsinteressen fram til minoritetens andel av 
underskuddene som majoriteten tidligere har dekket, er gjenvunnet.

36.  Dersom et datterforetak har utestående kumulative preferanseaksjer som eies av minoritetsinteresser og klassifiseres 
som egenkapital, beregner morforetaket sin andel av over- eller underskudd etter en justering for utbyttet av slike 
aksjer, enten det er vedtatt å utdele utbytte eller ikke.

REGNSKAPSFØRING AV INVESTERINGER I DATTERFORETAK, FELLESKONTROLLERTE 
FORETAK OG TILKNYTTEDE FORETAK I SEPARAT FINANSREGNSKAP

37.  når separat finansregnskap blir utarbeidet, skal investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak og 
tilknyttede foretak regnskapsføres enten 

a)  til anskaffelseskost,

 eller

b)  i samsvar med ias 39. 

Den samme regnskapsføringen skal anvendes på hver enkelt kategori av investeringer.

38.  Denne standard foreskriver ikke hvilke foretak som skal gjøre et separat finansregnskap tilgjengelig for offentlig 
bruk. Nr. 37 og nr. 39–42 kommer til anvendelse når et foretak utarbeider separat finansregnskap som er i 
overensstemmelse med internasjonale standarder for finansiell rapportering. Foretaket gjør også konsernregnskap 
tilgjengelige for offentlig bruk slik det kreves av nr. 9, med mindre unntaket i nr. 10 kommer til anvendelse.
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39.  investeringer i felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak som regnskapsføres i samsvar med ias 39 i 
konsernregnskapet, skal regnskapsføres på samme måte i investors separate finansregnskap.

OPPLYSNINGER

40.  følgende opplysninger skal gis i konsernregnskap:

a)  det faktum at et datterforetak ikke blir konsolidert i samsvar med nr. 16, 

b)  [opphevet]

c)  arten av forholdet mellom morforetaket og et datterforetak der morforetaket ikke eier, direkte eller indirekte 
gjennom andre datterforetak, mer enn halvparten av stemmerettene, 

d)  grunnene til at eierskap, direkte eller indirekte gjennom andre datterforetak, av mer enn halvparten av 
stemmerettene eller de potensielle stemmerettene i et foretak som det er investert i, ikke utgjør kontroll, 

e)  rapporteringstidspunktet for finansregnskapet til et datterforetak når slike finansregnskap benyttes til 
å utarbeide konsernregnskap og gjelder for et rapporteringstidspunkt eller for en regnskapsperiode 
som er forskjellig fra dem som gjelder for morforetaket, samt grunnen til at det benyttes et annet 
rapporteringstidspunkt eller en annen regnskapsperiode, 

 og

f)  arten og omfanget av eventuelle betydelige restriksjoner (for eksempel som resultat av låneordninger eller 
lovbestemte krav) på datterforetakenes evne til å overføre midler til morforetaket i form av kontantutbytte 
eller til å tilbakebetale lån eller forskudd.

41.  når det utarbeides separat finansregnskap for et morforetak som i samsvar med nr. 10 velger ikke å utarbeide 
konsernregnskap, skal det i et slikt separat finansregnskap opplyses om 

a)  det faktum at finansregnskapet er et separat finansregnskap, at unntaket fra konsolidering er benyttet, navnet 
på og registreringsstat eller bostedsstat for foretaket hvis konsernregnskap, som er i overensstemmelse med 
internasjonale standarder for finansiell rapportering, er lagt fram for offentlig bruk, samt adressen der 
disse konsernregnskapene kan fås, 

b)  en liste over betydelige investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak, 
herunder navn, registreringsstat eller bostedsstat, eierandel samt andel av stemmeretter dersom dette er 
forskjellig, 

 og

c)  en beskrivelse av metoden som er benyttet til å regnskapsføre investeringene under bokstav b).

42.  når et morforetak (bortsett fra et morforetak som omfattes av nr. 41), en deltaker med en interesse i et 
felleskontrollert foretak eller en investor i et tilknyttet foretak utarbeider separat finansregnskap, skal det i et 
slikt separat finansregnskap opplyses om 

a)  det faktum at regnskapet er et separat finansregnskap, samt grunnene til at regnskapet blir utarbeidet når 
dette ikke er lovpålagt, 

b)  en liste over betydelige investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak, 
herunder navn, registreringsstat eller bostedsstat, eierandel og, dersom dette er forskjellig, andel av 
stemmeretter, 

 og

c)  en beskrivelse av metoden som er benyttet til å regnskapsføre investeringene under bokstav b), 
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og skal identifisere tilknyttede finansregnskap som er utarbeidet i samsvar med nr. 9 i denne standard, eventuelt 
i samsvar med ias 28 og ias 31.

IKRAFTTREDELSE

43.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

44.  Denne standard erstatter IAS 27: «Konsernregnskap og regnskapsføring av investeringer i datterforetak» (revidert 
2000).

45.  Denne standard erstatter SIC-33: «Konsolidering og egenkapitalmetoden — potensielle stemmeretter og plassering 
av eierinteresser».
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VEDLEGG

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I nr. 1 i IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger» gjøres følgende endringer:

1.  Følgende begreper anvendes i denne standard:

 …

 et «datterforetak» er et foretak, herunder et foretak uten begrenset ansvar, for eksempel et ansvarlig 
selskap, som kontrolleres av et annet foretak (kalt morforetaket).

 «minoritetsinteresse» er den del av resultatet av og nettoeiendelene til et datterforetak som er henførbare 
til egenkapitalinteresser og som ikke eies av morforetaket, direkte eller indirekte gjennom datterforetak.

A2.  [Endringen er ikke relevant for tidligere offentliggjorte standarder]

A3.  I SIC-12: «Konsolidering — enheter for særskilte formål» gjøres følgende endringer:

 Henvisningen endres slik:

  Henvisning: IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» 

 I nr. 9, nr. 10 og nr. 11 gjøres følgende endringer:

9.  Kontroll over en SPE kan utøves som følge av at dens aktiviteter er fastsatt på forhånd (den drives på 
«autopilot») eller på annen måte. IAS 27 nr. 13 viser til flere omstendigheter som fører til kontroll, selv i 
tilfeller der et foretak eier halvparten eller mindre av stemmerettene i et annet foretak. Likedan kan kontroll 
foreligge selv i tilfeller der et foretak eier bare litt eller ikke noe av enhetens egenkapital. Anvendelsen av 
begrepet kontroll krever i ethvert tilfelle skjønn i forhold til alle relevante faktorer.

10.  I tillegg til de situasjoner som er beskrevet i IAS 27 nr. 13, kan for eksempel følgende omstendigheter 
indikere et forhold der et foretak kontrollerer en SPE, og følgelig skal konsolidere denne enheten (ytterligere 
veiledning finnes i tillegget til denne tolkning):

a)  aktivitetene til en SPE blir i realiteten drevet på vegne av foretaket i henhold til foretakets særlige 
forretningsmessige behov, slik at det oppnår fordeler fra enhetens drift, 

b)  foretaket har i realiteten beslutningsmakt når det gjelder å oppnå størstedelen av fordelene fra 
aktivitetene til en SPE, eller foretaket har delegert denne beslutningsmakten ved å etablere en 
«autopilotmekanisme»,

c)  foretaket har i realiteten rett til å få størstedelen av fordelene fra en SPE, og kan derfor utsettes for risiko 
forbundet med enhetens aktiviteter,

 eller

d)  foretaket beholder i realiteten størstedelen av restrisikoen eller eierrisikoen knyttet til en SPE eller til 
dens eiendeler for å oppnå fordeler av enhetens aktiviteter.
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11.  [Opphevet]

A4.  I de internasjonale standardene for finansiell rapportering, herunder internasjonale regnskapsstandarder 
og tolkninger, som er gjeldende i desember 2003, erstattes henvisninger til gjeldende versjon av IAS 27: 
«Konsernregnskap og regnskapsføring av investeringer i datterforetak» med henvisninger til IAS 27: 
«Konsernregnskap og separat finansregnskap».
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 28

Investeringer i tilknyttede foretak

OVERSIKT

Nr.

Virkeområde 1

Definisjoner 2-12

Betydelig innflytelse 6-10

Egenkapitalmetoden 11-12

Anvendelse av egenkapitalmetoden 13-36

Tap ved verdifall 31-34

Separat finansregnskap 35-36

Opplysninger 37-40

Ikrafttredelse 41

Tilbaketrekning av andre uttalelser 42-43

Denne reviderte standard erstatter IAS 28: «Regnskapsføring av investeringer i tilknyttede foretak» (revidert 2000), 
og skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til 
tidligere anvendelse.

VIRKEOMRÅDE

1.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av investeringer i tilknyttede foretak. Den får imidlertid ikke 
anvendelse på investeringer i tilknyttede foretak som innehas av 

a)  risikokapitalorganisasjoner, 

 eller

b)  investeringsfond, aksjefond og lignende foretak, herunder investeringstilknyttede forsikringsfond, 

som ved førstegangsinnregning er øremerket til virkelig verdi over resultatet, eller er klassifisert som holdt 
for omsetning og regnskapsført i samsvar med ias 39: «finansielle instrumenter — innregning og måling». 
slike investeringer skal måles til virkelig verdi i samsvar med ias 39, med endringer i virkelig verdi innregnet 
i resultatet i perioden for endringen.

DEFINISJONER

2.  følgende begreper anvendes i denne standard:

et «tilknyttet foretak» er et foretak, herunder et foretak uten begrenset ansvar, for eksempel et ansvarlig 
selskap, der investor har betydelig innflytelse, og som verken er et datterforetak eller en andel i felleskontrollert 
virksomhet.

«konsernregnskap» er et konserns finansregnskap, presentert som regnskapet til en enkelt økonomisk 
foretaksenhet.

«kontroll» er makt til å styre et foretaks finansielle og driftsmessige prinsipper i den hensikt å oppnå fordeler 
av foretakets aktiviteter.
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«egenkapitalmetoden» er en metode for regnskapsføring der investeringen førstegangsinnregnes til 
anskaffelseskost og deretter justeres for endringen etter anskaffelsen i investors andel av nettoeiendelene til 
foretaket som det er investert i. investors resultat omfatter dennes andel av resultatet i foretaket som det er 
investert i.

«felles kontroll» er den kontraktsmessig avtalte delingen av kontroll over en økonomisk aktivitet.

«separat finansregnskap» er finansregnskap som presenteres av et morforetak, en investor i et tilknyttet foretak 
eller en deltaker i et felleskontrollert foretak, der investeringene regnskapsføres på grunnlag av den direkte 
egenkapitalinteressen istedenfor på grunnlag av de rapporterte resultatene og nettoeiendelene til foretakene 
som det er investert i.

«Betydelig innflytelse» er makt til å delta i de finansielle og driftsmessige prinsippavgjørelsene til foretaket som 
det er investert i, men er ikke kontroll eller felles kontroll over disse prinsippene.

et «datterforetak» er et foretak, herunder et foretak uten begrenset ansvar, for eksempel et ansvarlig selskap, 
som kontrolleres av et annet foretak (kalt morforetaket).

3.  Finansregnskap der egenkapitalmetoden blir benyttet, er ikke et separat finansregnskap, og heller ikke 
finansregnskap for et foretak som ikke har noe datterforetak, tilknyttet foretak eller deltakerandel i en 
felleskontrollert virksomhet.

4.  Separat finansregnskap er et finansregnskap som presenteres i tillegg til konsernregnskap, finansregnskap 
der investeringer regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden og finansregnskap der deltakeres andeler i 
felleskontrollert virksomhet blir forholdsmessig konsolidert. Et separat finansregnskap trenger ikke vedlegges eller 
følge med disse regnskapene.

5.  Foretak som er unntatt fra konsolidering i samsvar med nr. 10 i IAS 27: «Konsernregnskap og separat 
finansregnskap», fra å anvende forholdsmessig konsolidering i samsvar med nr. 2 i IAS 31: «Andeler i 
felleskontrollert virksomhet» eller fra å anvende egenkapitalmetoden i samsvar med nr. 13 bokstav c) i denne 
standard, kan presentere separat finansregnskap som eneste finansregnskap.

Betydelig innflytelse

6.  Dersom en investor kontrollerer, direkte eller indirekte (for eksempel gjennom datterforetak), 20 % eller mer av 
stemmerettene i foretaket som det er investert i, antas det at investor har en betydelig innflytelse, med mindre 
det klart kan godtgjøres at dette ikke er tilfellet. Motsatt gjelder at dersom en investor kontrollerer, direkte eller 
indirekte (for eksempel gjennom datterforetak), mindre enn 20 % av stemmerettene i foretaket som det er investert 
i, antas det at investor ikke har noen betydelig innflytelse, med mindre det klart kan godtgjøres at investor har en 
slik innflytelse. Det at en investor eier en vesentlig del eller en flertallsandel, utelukker imidlertid ikke at en annen 
investor kan ha en betydelig innflytelse.

7.  Hvorvidt det foreligger en betydelig innflytelse fra en investors side, kan vanligvis godtgjøres på én eller flere av 
følgende måter:

a)  representasjon i styret eller tilsvarende styrende organ i foretaket som det er investert i, 

b)  deltakelse i prosesser for prinsippfastsetting, herunder deltakelse i avgjørelser om utbytte eller andre 
utdelinger, 

c)  vesentlige transaksjoner mellom investor og foretaket som det er investert i, 

d)  gjensidig utveksling av ledende personale, 

 eller

e)  levering av viktig teknisk informasjon.
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8.  Et foretak kan eie tegningsretter, aksjekjøpsopsjoner, gjelds- eller egenkapitalinstrumenter som er konvertible til 
ordinære aksjer, eller andre tilsvarende instrumenter som har en mulighet, dersom denne utøves eller konverteres, 
til å gi foretaket ekstra stemmeretter eller redusere en annen parts stemmeretter over de finansielle og driftsmessige 
prinsippene til et annet foretak (dvs. potensielle stemmeretter). Tilstedeværelsen og virkningen av potensielle 
stemmeretter som for øyeblikket kan utøves eller er konvertible, herunder potensielle stemmeretter som innehas av 
et annet foretak, tas i betraktning når det skal avgjøres om et foretak har betydelig innflytelse eller ikke. Potensielle 
stemmeretter kan ikke utøves eller konverteres i øyeblikket når de for eksempel ikke kan utøves eller konverteres 
før på et framtidig tidspunkt, eller før en framtidig hendelse inntreffer.

9.  Når det skal avgjøres om potensielle stemmeretter bidrar til betydelig innflytelse eller ikke, skal foretaket undersøke 
alle fakta og omstendigheter (herunder betingelsene for utøvelse av de potensielle stemmerettene og eventuelle 
andre kontraktsmessige ordninger, enten hver for seg eller samlet) som påvirker potensielle stemmeretter, bortsett 
fra ledelsens hensikt med og den finansielle evnen til å utøve eller konvertere potensielle stemmeretter.

10.  Et foretak taper betydelig innflytelse over en virksomhet det er investert i når det mister makt til å delta i de 
finansielle og driftsmessige prinsippavgjørelsene i foretaket som det er investert i. Tap av betydelig innflytelse 
kan forekomme med eller uten en endring i absolutte eller relative eierskapsnivåer. Det vil for eksempel 
forekomme når et tilknyttet foretak underlegges kontroll av en offentlig myndighet, rettsinstans, forvalter eller 
reguleringsmyndighet. Det kan også skje som resultat av en kontraktsmessig avtale.

Egenkapitalmetoden

11.  I henhold til egenkapitalmetoden blir investeringen i et tilknyttet foretak førstegangsinnregnet til anskaffelseskost, og 
den balanseførte verdien settes opp eller ned for å innregne investors andel av resultatet etter overtakelsestidspunktet 
i foretaket som det er investert i. Investors andel av resultatet i foretaket som det er investert i, innregnes i investors 
resultat. Utdelinger som er mottatt fra et foretak som det er investert i, reduserer investeringens balanseførte verdi. 
Justeringer av den balanseførte verdien kan også være nødvendig for endringer i investors forholdsmessige andel 
i foretaket som det er investert i, som oppstår etter endringer i egenkapitalen til foretaket som det er investert i, og 
som ikke er innregnet i foretakets resultat. Slike endringer omfatter endringer som oppstår av verdiregulering av 
eiendom, anlegg og utstyr og av valutaomregningsforskjeller. Investors andel av disse endringene blir innregnet 
direkte i investors egenkapital.

12.  Når det foreligger potensielle stemmeretter, blir investors andel av resultatet i foretaket som det er investert i samt 
av endringer i egenkapital i foretaket som det er investert i, beregnet på grunnlag av nåværende eierinteresser, og 
gjenspeiler ikke en mulig utøvelse eller konvertering av potensielle stemmeretter.

ANVENDELSE AV EGENKAPITALMETODEN

13.  en investering i et tilknyttet foretak skal regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden, bortsett fra der 

a)  det foreligger dokumentasjon på at investeringen er anskaffet og bare holdes for å bli avhendet innen tolv 
måneder fra overtakelsen, og at ledelsen aktivt leter etter en kjøper, 

b)  unntaket i nr. 10 i ias 27, som tillater at et morforetak som også har en investering i et tilknyttet foretak, 
ikke presenterer konsernregnskap, kommer til anvendelse, 

 eller

c)  samtlige av følgende forhold gjelder:

i)  investoren er et heleid datterforetak, eller er et deleid datterforetak til et annet foretak og dets andre 
eiere, herunder de som ellers ikke har rett til å stemme, er informert om og ikke har innvendinger mot 
at investoren ikke anvender egenkapitalmetoden, 

ii)  investorens gjelds- eller egenkapitalinstrumenter ikke er gjenstand for alminnelig omsetning (på 
en innenlandsk eller utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale 
markeder), 
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iii)  morforetaket ikke har innsendt, og heller ikke er i ferd med å innsende, sitt finansregnskap til et 
børstilsyn eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et 
offentlig marked, 

 og

iv)  det overordnede morforetaket eller et mellomliggende morforetak for investoren utgir konsernregnskap 
som er tilgjengelig for offentlig bruk, og som er i overensstemmelse med internasjonale standarder for 
finansiell rapportering.

14.  investeringer som beskrevet i nr. 13 bokstav a) skal klassifiseres som holdt for omsetning og regnskapsføres i 
samsvar med ias 39. 

15.  Når en investering i et tilknyttet foretak som tidligere ble regnskapsført i samsvar med IAS 39, ikke blir avhendet 
innen tolv måneder, skal den regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden fra og med overtakelsestidspunktet 
(se IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger»). Finansregnskap for regnskapsperiodene etter overtakelsen skal 
inflasjonsjusteres.

16.  Unntaksvis kan et foretak ha funnet en kjøper av et tilknyttet foretak som beskrevet i nr. 13 bokstav a), men uten å 
ha fullført salget innen tolv måneder fordi det forelå behov for godkjenning av reguleringsmyndigheter eller andre. 
Foretaket er ikke pålagt å anvende egenkapitalmetoden på en investering i et slikt tilknyttet foretak dersom salget 
er i gang på balansedagen, og det ikke er grunn til å tro at det ikke vil bli fullført kort tid etter balansedagen.

17.  Det kan være at innregning av inntekt på grunnlag av mottatte utdelinger ikke gir en fornuftig måling av den 
inntekten en investor har opptjent på en investering i et tilknyttet foretak, fordi de mottatte utdelingene kan i bare 
liten grad stå i forhold til det tilknyttede foretakets inntjening. Ettersom investor har betydelig innflytelse over 
det tilknyttede foretaket, har investor en andel i det tilknyttede foretakets inntjening og, som et resultat av dette, 
avkastningen av sin egen investering. Investor regnskapsfører denne andelen ved å utvide virkeområdet for sitt 
finansregnskap til å omfatte investors andel av resultatet i et slikt tilknyttet foretak. Som et resultat av dette gir 
anvendelsen av egenkapitalmetoden mer informativ rapportering av investors nettoeiendeler og resultat.

18.  en investor skal ikke lenger benytte egenkapitalmetoden fra tidspunktet da investor ikke lenger har betydelig 
innflytelse over et tilknyttet foretak, og skal regnskapsføre investeringen i samsvar med ias 39 fra dette 
tidspunktet, forutsatt at det tilknyttede foretaket ikke blir til et datterforetak eller en felleskontrollert virksomhet, 
slik det er definert i ias 31.

19.  Den balanseførte verdien av investeringen på tidspunktet da foretaket ikke lenger er et tilknyttet foretak, skal 
anses som anskaffelseskost ved førstegangsmåling som en finansiell eiendel i samsvar med ias 39.

20.  Mange av de framgangsmåtene som er relevante for anvendelsen av egenkapitalmetoden, ligner på de 
framgangsmåtene for konsolidering som er beskrevet i IAS 27. Videre blir de samme prinsippene som ligger til 
grunn for framgangsmåtene som benyttes ved regnskapsføring av overtakelse av et datterforetak, også benyttet ved 
regnskapsføring av overtakelsen av en investering i et tilknyttet foretak.

21.  Et konserns andel i et tilknyttet foretak er morforetakets og morforetakets datterforetaks samlede respektive 
eierandeler i det tilknyttede foretaket. De respektive eierandelene av konsernets andre tilknyttede foretak eller 
felleskontrollerte virksomheter blir ignorert for dette formålet. Når et tilknyttet foretak har datterforetak, tilknyttede 
foretak eller felleskontrollerte virksomheter, er de resultater og nettoeiendeler som tas hensyn til ved anvendelsen 
av egenkapitalmetoden, de som innregnes i det tilknyttede foretakets finansregnskap (herunder det tilknyttede 
foretakets andel av resultatene og nettoeiendelene i sine tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter), 
etter eventuelle justeringer som er nødvendige for å gjengi ensartede regnskapsprinsipper (se nr. 26 og nr. 27).

22.  Resultater fra «oppstrøms»- og «nedstrømstransaksjoner» mellom en investor (herunder dennes konsoliderte 
datterforetak) og et tilknyttet foretak innregnes bare i investors finansregnskap i samme utstrekning som 
ikke-tilknyttede investorers andeler i det tilknyttede foretaket. «Oppstrømstransaksjoner» er for eksempel salg av 
eiendeler fra et tilknyttet foretak til investor (eller dennes konsoliderte datterforetak). «Nedstrømstransaksjoner» 
er for eksempel salg av eiendeler fra et tilknyttet foretak til investor (eller dennes konsoliderte datterforetak). 
Investors andel i det tilknyttede foretakets resultat som følge av disse transaksjonene blir eliminert.
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23.  En investering i et tilknyttet foretak regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden fra tidspunktet da foretaket 
blir til et tilknyttet foretak. Ved overtakelsen av investeringen blir enhver forskjell (enten den er positiv eller 
negativ) mellom investeringens anskaffelseskost og investors andel av de virkelige verdiene av det tilknyttede 
foretakets netto identifiserbare eiendeler, behandlet som goodwill (se IAS 22). Goodwill som gjelder et tilknyttet 
foretak, inkluderes i investeringens balanseførte verdi. Hensiktsmessige justeringer av investors andel av resultatet 
etter overtakelsen blir foretatt for eksempel for å regnskapsføre avskrivning av de avskrivbare eiendelene, basert 
på deres virkelige verdier på overtakelsestidspunktet.

24.  ved anvendelse av egenkapitalmetoden skal investor benytte det nyeste tilgjengelige finansregnskapet for det 
tilknyttede foretaket . når rapporteringstidspunktene til investor og det tilknyttede foretaket er forskjellige, 
utarbeider det tilknyttede foretaket for investors bruk finansregnskap med samme tidspunkt som tidspunktet for 
avslutning av investors finansregnskap, med mindre dette ikke er praktisk mulig.

25.  når et tilknyttet foretaks finansregnskap som benyttes ved anvendelse av egenkapitalmetoden i samsvar 
med nr. 24, blir utarbeidet på et annet rapporteringstidspunkt enn investors, skal det foretas justeringer for 
virkningene av betydelige transaksjoner eller hendelser som forekommer mellom dette tidspunktet og tidspunktet 
for avslutning av investors finansregnskap. i alle tilfeller skal det ikke gå mer enn tre måneder mellom 
rapporteringstidspunktene for det tilknyttede foretaket og for investor. lengden på rapporteringsperiodene og 
en eventuell forskjell i rapporteringstidspunktene skal være den samme fra periode til periode.

26.  investors finansregnskap skal utarbeides ved anvendelse av ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner 
og andre hendelser under lignende forhold.

27.  Dersom et tilknyttet foretak benytter andre regnskapsprinsipper enn de som benyttes av investor for like 
transaksjoner og hendelser under lignende forhold, skal det foretas justeringer for å samordne det tilknyttede 
foretakets regnskapsprinsipper til investors regnskapsprinsipper når det tilknyttede foretakets finansregnskap 
benyttes av investor ved anvendelse av egenkapitalmetoden.

28.  Dersom et tilknyttet foretak har kumulative preferanseaksjer i omløp som eies av andre parter enn investor og som 
klassifiseres som egenkapital, beregner investor sin andel av resultatet etter justering for utbyttet av slike aksjer, 
enten det er vedtatt å utdele utbytte eller ikke.

29.  Dersom en investors andel av tapene til et tilknyttet foretak er lik eller overstiger investors andeler i det tilknyttede 
foretaket, vil investor opphøre å innregne sin andel av ytterligere tap. Andelen i et tilknyttet foretak er den 
balanseførte verdien av investeringen i det tilknyttede foretaket i henhold til egenkapitalmetoden, sammen med 
eventuelle langsiktige andeler som reelt sett utgjør en del av investors nettoinvestering i det tilknyttede foretaket. 
En post hvis oppgjør verken er planlagt eller sannsynlig i overskuelig framtid, er for eksempel i realiteten en 
økning av foretakets investering i det tilknyttede selskapet. Slike poster kan omfatte preferanseaksjer og langsiktige 
fordringer eller lån, men omfatter ikke kundefordringer, leverandørgjeld eller eventuelle langsiktige fordringer som 
det finnes tilstrekkelig sikkerhet for, for eksempel sikrede lån. Tap innregnet i henhold til egenkapitalmetoden ut 
over investors investering i ordinære aksjer blir benyttet på de andre bestanddelene av investors andel i et tilknyttet 
foretak i motsatt rekkefølge av deres ansiennitet (dvs. prioritet i avvikling).

30.  Etter at investors andel er redusert til null, blir det bare tatt hensyn til ytterligere tap, og innregnet en forpliktelse 
for, i den utstrekning investor har pådratt seg juridiske eller underforståtte plikter eller foretatt betalinger på vegne 
av det tilknyttede foretaket. Dersom det tilknyttede foretaket deretter rapporterer overskudd, vil investor bare 
gjenoppta innregning av sin andel av disse overskuddene etter at investors andel av overskuddet er lik den andelen 
av underskuddet som ikke er innregnet.

Tap ved verdifall

31.  Etter anvendelse av egenkapitalmetoden, herunder innregning av det tilknyttede foretakets underskudd i samsvar 
med nr. 29, anvender investor kravene i IAS 39 for å avgjøre om det er nødvendig å innregne eventuelle ytterligere 
tap ved verdifall når det gjelder investors nettoinvestering i det tilknyttede foretaket.

32.  Investor anvender også kravene i IAS 39 for å avgjøre om eventuelle ytterligere tap ved verdifall blir innregnet 
med hensyn til investors andel i det tilknyttede foretaket, som ikke utgjør en del av nettoinvesteringen og beløpet 
for dette tapet ved verdifall.
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33.  Dersom anvendelse av kravene i IAS 39 indikerer at en investering kan ha falt i verdi, skal et foretak anvende IAS 
36: «Verdifall på eiendeler». Ved beregning av investeringens bruksverdi skal et foretak estimere 

a)  sin andel av nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer som forventes å bli generert av foretaket som 
det er investert i, herunder kontantstrømmene fra driften til foretaket som det er investert i, samt provenyet ved 
endelig avhending av investeringen, 

 eller

b)  nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene som forventes å oppstå av utbytte som investeringen 
vil gi, og fra investeringens endelige avhending.

Under hensiktsmessige forutsetninger vil begge metoder gi samme resultat. Et eventuelt tilknyttet tap 
ved verdifall for investeringen blir fordelt i samsvar med IAS 36. Derfor blir det først tilordnet eventuell 
gjenværende goodwill (se nr. 23).

34.  Det gjenvinnbare beløpet for en investering i et tilknyttet foretak vurderes for hvert enkelt tilknyttet foretak, med 
mindre det tilknyttede foretaket ikke genererer tilgang av inngående kontantstrømmer fra fortsatt bruk, som i all 
vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra foretakets andre eiendeler.

Separat finansregnskap

35.  en investering i et tilknyttet foretak skal regnskapsføres i investors separate finansregnskap i samsvar med 
nr. 37–42 i ias 27.

36.  Denne standard foreskriver ikke hvilke foretak som skal legge fram separat finansregnskap tilgjengelig for offentlig 
bruk.

OPPLYSNINGER

37.  følgende opplysninger skal gis:

a)  den virkelige verdien av investeringer i tilknyttede foretak som det foreligger kunngjorte prisnoteringer 
for, 

b)  et sammendrag av finansiell informasjon for tilknyttede foretak, herunder de samlede beløpene for 
eiendeler, forpliktelser, inntekter og resultat, 

c)  grunnene til at antakelsen om at en investor ikke har betydelig innflytelse, ikke gjelder dersom investor, 
direkte eller indirekte gjennom datterforetak, kontrollerer mindre enn 20 prosent av stemmerettene eller de 
potensielle stemmerettene i foretaket som det er investert i, men konkluderer at investor har en slik betydelig 
innflytelse, 

d)  grunnene til at antakelsen om at en investor har betydelig innflytelse, ikke gjelder dersom investor, direkte 
eller indirekte gjennom datterforetak, kontrollerer 20 prosent eller mer av stemmerettene eller de potensielle 
stemmerettene i foretaket som det er investert i, men konkluderer at investor ikke har en slik betydelig 
innflytelse, 

e)  rapporteringstidspunktet for finansregnskapet til et tilknyttet foretak når slike finansregnskap benyttes verdi 
anvendelse av egenkapitalmetoden og gjelder for et rapporteringstidspunkt eller for en regnskapsperiode som 
er forskjellig fra de som gjelder for investor, samt grunnen til at det benyttes et annet rapporteringstidspunkt 
eller en annen regnskapsperiode, 

f)  arten og omfanget av eventuelle betydelige restriksjoner (for eksempel som resultat av låneordninger eller 
lovbestemte krav) på de tilknyttede foretakenes evne til å overføre midler til investor i form av kontantutbytte 
eller til å tilbakebetale lån eller forskudd, 

g)  den uinnregnede andelen av tapene til et tilknyttet foretak, både for inneværende periode og kumulativt, 
dersom investor har opphørt å innregne sin andel av tapene i et tilknyttet foretak, 
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h)  det faktum at et tilknyttet foretak ikke er regnskapsført ved hjelp av egenkapitalmetoden i samsvar med 
nr. 13, 

 og

i)  et sammendrag av finansiell informasjon for tilknyttede foretak, enten separat eller i grupper, som ikke 
er regnskapsført ved hjelp av egenkapitalmetoden, herunder beløpene for samlede eiendeler, samlede 
forpliktelser, driftsinntekter og resultat.

38.  investeringer i tilknyttede foretak som regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden skal klassifiseres som 
anleggsmidler. Det skal opplyses separat om investors andel av resultatet i slike tilknyttede foretak, samt slike 
investeringers balanseførte verdi. Det skal også opplyses separat om investors andel av eventuelle virksomheter 
under avvikling for slike tilknyttede foretak.

39.  investors andel av endringer innregnet direkte i det tilknyttede foretakets egenkapital skal innregnes direkte i 
egenkapitalen av investor, og det skal opplyses om dette i oppstillingen av endringer i egenkapitalen, slik det 
kreves av ias 1: «Presentasjon av finansregnskap».

40.  i samsvar med ias 37: «avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» skal investor opplyse om 

a) investors andel av de betingede forpliktelsene til et tilknyttet foretak pådratt i fellesskap med andre 
investorer, 

 og

b)  de betingede forpliktelsene som oppstår fordi investor er solidarisk ansvarlig for alle eller en del av det 
tilknyttede foretakets forpliktelser.

IKRAFTTREDELSE

41.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

42.  Denne standard erstatter IAS 28: «Regnskapsføring av investeringer i tilknyttede foretak» (revidert 2000).

43.  Denne standard erstatter følgende tolkninger: 

a)  SIC-3: «Eliminering av urealisert fortjeneste og tap på transaksjoner med tilknyttede selskaper», 

b)  SIC-20: «Egenkapitalmetoden — innregning av tap», 

 og

c)  SIC-33: «Konsolidering og egenkapitalmetoden — potensielle stemmeretter og plassering av eierinteresser».
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VEDLEGG

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

A1.  I de internasjonale standardene for finansiell rapportering, herunder i internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger, som kommer til anvendelse i desember 2003, endres henvisninger til gjeldende versjon av IAS 28: 
«Regnskapsføring av investeringer i tilknyttede foretak» til IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak».
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 31

Andeler i felleskontrollert virksomhet

OVERSIKT
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Denne reviderte standard erstatter IAS 31: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert 2000), og får anvendelse på 
regnskapsperioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

VIRKEOMRÅDE

1.  Denne standard skal anvendes ved regnskapsføring av andeler i felleskontrollerte virksomheter og ved 
rapportering av den felleskontrollerte virksomhetens eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader i 
finansregnskapet til deltakere og investorer i felleskontrollerte virksomheter, uansett i hvilke strukturer 
eller former den felleskontrollerte virksomhetens aktiviteter finner sted. Denne standard får imidlertid ikke 
anvendelse på deltakeres andeler i felleskontrollerte foretak som innehas av

a)  risikokapitalorganisasjoner, 

 eller

b)  investeringsfond, aksjefond og lignende foretak, herunder investeringstilknyttede forsikringsfond, 



24.4.2008 Nr. 22/865EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IAS 31

som ved førstegangsinnregning er øremerket til virkelig verdi over resultatet, eller er klassifisert som holdt 
for omsetning og regnskapsført i samsvar med ias 39: «finansielle instrumenter — innregning og måling». 
slike investeringer skal måles til virkelig verdi i samsvar med ias 39, med endringer i virkelig verdi innregnet 
i resultatet i perioden for endringen.

2.  en deltaker i felleskontrollert virksomhet med en andel i et felleskontrollert foretak er unntatt fra bestemmelsene 
i nr. 30 (forholdsmessig konsolidering) og nr. 38 (egenkapitalmetode) når deltakeren oppfyller følgende 
betingelser:

a)  det foreligger dokumentasjon på at andelen er anskaffet og bare holdes for å bli avhendet innen tolv 
måneder fra overtakelsen, og at ledelsen aktivt leter etter en kjøper, 

b)  unntaket i nr. 10 i ias 27: «konsernregnskap og separat finansregnskap», som tillater at et morforetak som 
også har en andel i et felleskontrollert foretak, ikke presenterer konsernregnskap, kommer til anvendelse,

 eller

c)  samtlige av følgende forhold gjelder:

i)  deltakeren er et heleid datterforetak, eller er et deleid datterforetak til et annet foretak og dets andre 
eiere, herunder de som ellers ikke har rett til å stemme, er informert om og ikke har innvendinger mot, 
at deltakeren ikke anvender forholdsmessig konsolidering eller egenkapitalmetoden, 

ii)  deltakerens gjelds- eller egenkapitalinstrumenter ikke er gjenstand for alminnelig omsetning (på 
en innenlandsk eller utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale 
markeder), 

iii)  deltakeren ikke har innsendt, og heller ikke er i ferd med å innsende, sitt finansregnskap til et børstilsyn 
eller en annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig 
marked, 

 og

iv)  det overordnede morforetaket eller et mellomliggende morforetak for deltakeren utgir konsernregnskap 
som er tilgjengelig for offentlig bruk og som er i overensstemmelse med internasjonale standarder for 
finansiell rapportering.

DEFINISJONER

3.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«kontroll» er makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene for en økonomisk aktivitet i den hensikt 
å oppnå fordeler av aktiviteten.

«egenkapitalmetoden» er en metode for regnskapsføring der en andel i et felleskontrollert foretak i 
utgangspunktet blir registrert til anskaffelseskost, og deretter justert for endringer etter anskaffelsen i 
deltakerens andel av det felleskontrollerte foretakets nettoeiendeler. Deltakerens resultat omfatter dennes andel 
av resultatet i den felleskontrollerte virksomheten.

en «investor i felleskontrollert virksomhet» er en part i en felleskontrollert virksomhet, og har ikke felles 
kontroll over denne felleskontrollerte virksomheten.

«felles kontroll» er den kontraktsmessig avtalte delingen av kontroll over en økonomisk aktivitet.
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en «felleskontrollert virksomhet» er en kontraktsmessig avtale der to eller flere parter påtar seg en økonomisk 
aktivitet som er underlagt felles kontroll.

«forholdsmessig konsolidering» er en metode for regnskapsføring i et felleskontrollert foretak der en deltakers 
andel av de enkelte eiendelene, forpliktelsene, inntektene og kostnadene til et felleskontrollert foretak blir slått 
sammen post for post med lignende poster i deltakerens finansregnskap, eller rapportert som separate poster i 
deltakerens finansregnskap.

«separat finansregnskap» er finansregnskap som presenteres av et morforetak, en investor i et tilknyttet foretak 
eller en deltaker i et felleskontrollert foretak, der investeringene regnskapsføres på grunnlag av den direkte 
egenkapitalinteressen istedenfor på grunnlag av de rapporterte resultatene og nettoeiendelene til foretakene 
som det er investert i.

«Betydelig innflytelse» er makt til å delta i de finansielle og driftsmessige prinsippavgjørelsene til en økonomisk 
aktivitet, men er ikke kontroll eller felles kontroll over disse prinsippene.

en «deltaker i felleskontrollert virksomhet» er en part i en felleskontrollert virksomhet, og har felles kontroll 
over denne felleskontrollerte virksomheten.

4.  Finansregnskap der forholdsmessig konsolidering benyttes, er ikke et separat finansregnskap, og heller 
ikke finansregnskap for et foretak som ikke har noe datterforetak, tilknyttet foretak eller deltakerandel i et 
felleskontrollert foretak.

5.  Separat finansregnskap er et finansregnskap som presenteres i tillegg til konsernregnskap, finansregnskap 
der investeringer regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden og finansregnskap der deltakeres andeler i 
felleskontrollert virksomhet blir forholdsmessig konsolidert. Et separat finansregnskap trenger ikke vedlegges eller 
følge med disse regnskapene.

6.  Foretak som er unntatt fra konsolidering i samsvar med IAS 27 nr. 10, unntatt fra anvendelse av egenkapitalmetoden 
i samsvar med IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak» nr. 13 bokstav c), eller unntatt fra å anvende 
forholdsmessig konsolidering eller egenkapitalmetoden i samsvar med nr. 2 i denne standard, kan presentere 
separat finansregnskap som eneste finansregnskap.

Former for felleskontrollert virksomhet

7.  Felleskontrollerte virksomheter har mange ulike former og strukturer. Denne standard identifiserer tre generelle 
typer — felleskontrollert drift, felleskontrollerte eiendeler og felleskontrollerte foretak — som vanligvis blir 
beskrevet som, og oppfyller definisjonen på felleskontrollerte virksomheter. Følgende kjennetegn er felles for alle 
felleskontrollerte virksomheter:

a)  to eller flere deltakere i den felleskontrollerte virksomheten er bundet av en kontraktsmessig avtale, 

 og

b)  den kontraktsmessige avtalen oppretter felles kontroll.

Felles kontroll

8.  Felles kontroll kan være utelukket når foretaket som det er investert i, er inne i en juridisk omorganisering eller 
under konkurs, eller driver under strenge langsiktige restriksjoner vedrørende virksomhetens evne til å overføre 
midler til deltakeren. Dersom det fortsatt foreligger felles kontroll, er disse hendelsene i seg selv ikke tilstrekkelige 
til å begrunne at felleskontrollerte virksomheter ikke skal regnskapsføres i samsvar med denne standard.

Kontraktsmessig avtale

9.  Det faktum at det foreligger en kontraktsmessig avtale, skiller interesser som involverer felles kontroll, fra 
investeringer i tilknyttede foretak der investor har en betydelig innflytelse (se IAS 28). Aktiviteter som ikke er 
underlagt kontraktsmessig avtale for opprettelse av felles kontroll, er ikke felleskontrollerte virksomheter i henhold 
til denne standard.
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10.  Den kontraktsmessige avtalen kan være godtgjort på en rekke måter, for eksempel ved en kontrakt mellom 
deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten, eller protokoller fra drøftingene mellom deltakerne. I noen tilfeller 
er ordningen innarbeidet i den felleskontrollerte virksomhetens statutter eller andre regler. Uansett form er den 
kontraktsmessige avtalen vanligvis skriftlig og omhandler saker som

a)  den felleskontrollerte virksomhetens aktivitet, varighet og rapporteringsplikter,

b)  oppnevnelse av styret eller et tilsvarende styrende organ for den felleskontrollerte virksomheten, samt 
stemmerettene til deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten,

c)  kapitalinnskudd som foretas av deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten, 

 og

d)  deltakernes deling av den felleskontrollerte virksomhetens produksjon, inntekter, kostnader eller resultater.

11.  Den kontraktsmessige avtalen oppretter felles kontroll over den felleskontrollerte virksomheten. Et slikt krav 
sikrer at ingen enkeltstående deltaker i den felleskontrollerte virksomheten er i en slik stilling at denne ensidig kan 
kontrollere aktiviteten. Ordningen identifiserer hvilke avgjørelser på områder som er viktige for målsettingene til 
den felleskontrollerte virksomheten som krever samtykke fra alle deltakerne, og hvilke avgjørelser som kan kreve 
samtykke av et nærmere angitt flertall av deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten.

12.  Den kontraktsmessige avtalen kan identifisere én deltaker som driftsansvarlig eller leder for den felleskontrollerte 
virksomheten. Den driftsansvarlige kontrollerer ikke den felleskontrollerte virksomheten, men opptrer innenfor de 
finansielle og driftsmessige prinsipper som er avtalt av deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten i samsvar 
med den kontraktsmessige avtalen, og som er delegert til den driftsansvarlige. Dersom den driftsansvarlige har 
makt til å styre de finansielle og driftsmessige prinsippene for den økonomiske aktiviteten, kontrollerer denne den 
felleskontrollerte virksomheten, og denne er dermed et datterforetak i forhold til den driftsansvarlige og ikke en 
felleskontrollert virksomhet.

FELLESKONTROLLERT DRIFT

13.  Driften av enkelte felleskontrollerte virksomheter innebærer bruk av eiendeler og andre ressurser som tilhører 
deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten istedenfor at det opprettes aksjeselskaper, ansvarlige selskaper eller 
andre foretak, eller en finansiell struktur som er atskilt fra deltakerne selv. Hver deltaker i den felleskontrollerte 
virksomheten benytter egen eiendom, egne anlegg og eget utstyr og holder egne beholdninger. Deltakeren pådrar 
seg også egne kostnader og forpliktelser og ordner egen finansiering, som representerer deltakerens egne plikter. 
Aktivitetene i den felleskontrollerte virksomheten kan utføres av deltakerens ansatte side om side med deltakerens 
lignende aktiviteter. Avtalen for den felleskontrollerte virksomheten inneholder vanligvis bestemmelser om 
hvordan inntektene av salg av det felles produktet og eventuelle kostnader de har pådratt seg i fellesskap, skal deles 
mellom deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten.

14.  Et eksempel på felleskontrollert drift er når to eller flere deltakere slår sammen sine virksomheter, ressurser og sin 
ekspertise for sammen å produsere, markedsføre og distribuere et bestemt produkt, for eksempel et luftfartøy. Ulike 
deler av produksjonsprosessen blir utført av hver av deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten. Hver deltaker 
bærer sine egne utgifter og tar en andel av inntektene fra salget av luftfartøyet, og denne andelen blir fastsatt i 
samsvar med den kontraktsmessige avtalen.

15.  når det gjelder andelene i felleskontrollert drift, skal en deltaker i felleskontrollert virksomhet innregne 
følgende i sitt finansregnskap:

a)  eiendelene som deltakeren kontrollerer, og forpliktelsene som deltakeren pådrar seg, 

 og

b)  kostnadene som deltakeren pådrar seg, og deltakerens andel av den inntekt han har på salget av den 
felleskontrollerte virksomhetens varer eller tjenester.

16.  Fordi eiendelene, forpliktelsene, inntektene og kostnadene er innregnet i deltakerens finansregnskap, kreves 
det ingen justeringer eller andre konsolideringsprosedyrer når det gjelder disse postene når deltakeren i den 
felleskontrollerte virksomheten presenterer sitt konsernregnskap.
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17.  Det kan være at det ikke kreves separat regnskapsføring for selve den felleskontrollerte virksomheten, og tilsvarende 
at det ikke kreves at det utarbeides finansregnskap for den felleskontrollerte virksomheten. Deltakerne i den 
felleskontrollerte virksomheten kan imidlertid utarbeide driftsregnskap, slik at de kan vurdere den felleskontrollerte 
virksomhetens inntjening.

FELLESKONTROLLERTE EIENDELER

18.  Enkelte felleskontrollerte virksomheter innebærer at deltakerne har felles kontroll over, og ofte felles eierskap 
til, én eller flere eiendeler som er overført til eller anskaffet for den felleskontrollerte virksomheten og beregnet 
til den felleskontrollerte virksomhetens formål. Eiendelene benyttes til å oppnå fordeler for deltakerne i den 
felleskontrollerte virksomheten. Hver enkelt deltaker kan ta del i produksjonen som eiendelene er opphav til, og 
hver av deltakerne bærer også en avtalt andel av de kostnadene som de pådrar seg.

19.  Disse felleskontrollerte virksomhetene innebærer ikke at det opprettes et aksjeselskap, ansvarlig selskap eller 
et annet foretak, eller en finansiell struktur som er atskilt fra deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten 
selv. Hver deltaker har kontroll over sin andel av framtidige økonomiske fordeler gjennom sin andel i den 
felleskontrollerte eiendelen.

20.  Mange aktiviteter innenfor olje-, gass og mineralutvinningsindustrien involverer felleskontrollerte eiendeler. For 
eksempel kan en rekke oljeproduksjonsselskaper i fellesskap kontrollere og drive en oljeledning. Hver deltaker i 
den felleskontrollerte virksomheten bruker oljeledningen til å transportere sitt eget produkt, og bærer til gjengjeld 
en avtalt del av kostnadene ved å drive oljeledningen. Et annet eksempel på en felleskontrollert eiendel er når to 
foretak i fellesskap kontrollerer en fast eiendom, der hvert av dem tar inn en andel av de leiene de mottar og bærer 
en andel av kostnadene.

21.  når det gjelder andelene i felleskontrollerte eiendeler, skal en deltaker i en felleskontrollert virksomhet innregne 
følgende i sitt finansregnskap:

a)  deltakerens andel av de felleskontrollerte eiendelene, klassifisert i henhold til eiendelenes art,

b)  eventuelle forpliktelser deltakeren har pådratt seg,

c)  deltakerens andel av eventuelle forpliktelser denne har pådratt seg i fellesskap med de andre deltakerne i 
forhold til den felleskontrollerte virksomheten,

d)  eventuelle inntekter av salg eller bruk av deltakerens andel av den felleskontrollerte virksomhetens 
produksjon, sammen med deltakerens andel av eventuelle kostnader den felleskontrollerte virksomheten 
har pådratt seg, 

 og

e)  eventuelle kostnader deltakeren har pådratt seg med hensyn til sin andel i den felleskontrollerte 
virksomheten.

22.  Når det gjelder andelene i felleskontrollerte eiendeler, skal hver enkelt deltaker i en felleskontrollert virksomhet 
inkludere følgende i sine regnskaper og innregne dette i sitt finansregnskap:

a)  deltakerens andel av de felleskontrollerte eiendelene, klassifisert i henhold til eiendelenes art, og ikke som en 
investering. En andel av en felles kontrollert oljeledning klassifiseres for eksempel som eiendom, anlegg og 
utstyr,

b)  eventuelle forpliktelser som deltakeren har pådratt seg, for eksempel forpliktelser i forbindelse med 
finansiering av deltakerens andel av eiendelene,

c)  deltakerens andel av eventuelle forpliktelser denne har pådratt seg i fellesskap med de andre deltakerne i 
tilknytning til den felleskontrollerte virksomheten,

d)  eventuelle inntekter av salg eller bruk av deltakerens andel av produksjonen til den felleskontrollerte 
virksomheten, sammen med deltakerens andel av eventuelle kostnader den felleskontrollerte virksomheten har 
pådratt seg, 

e)  eventuelle kostnader deltakeren har pådratt seg med hensyn til sine andeler i den felleskontrollerte 
virksomheten, for eksempel slike som er tilknyttet finansiering av deltakerens andeler i eiendelene og salg av 
deltakerens andel av produksjonen.
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Fordi eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader er innregnet i deltakerens finansregnskap, kreves det 
ingen justeringer eller andre konsolideringsprosedyrer når det gjelder disse postene når deltakeren i den 
felleskontrollerte virksomheten presenterer konsernregnskapet.

23.  Behandlingen av felleskontrollerte eiendeler gjenspeiler den felleskontrollerte virksomhetens innhold og 
økonomiske realitet samt vanligvis dens juridiske form. Separat regnskapsføring for den felleskontrollerte 
virksomheten selv kan være begrenset til de kostnader som deltakerne pådrar seg i fellesskap og til slutt blir 
båret av deltakerne i samsvar med deres avtalte andeler. Det kan være at finansregnskap ikke blir utarbeidet for 
den felleskontrollerte virksomheten, selv om deltakerne kan utarbeide driftsregnskap slik at de kan vurdere den 
felleskontrollerte virksomhetens inntjening.

FELLESKONTROLLERTE FORETAK

24.  Et felleskontrollert foretak er en felleskontrollert virksomhet som innebærer at det opprettes et aksjeselskap, 
et ansvarlig selskap eller et annet foretak som hver av deltakerne har en andel i. Foretaket driver på samme 
måte som andre foretak, bortsett fra at det opprettes felles kontroll over foretakets økonomiske aktivitet ved en 
kontraktsmessig avtale mellom deltakerne i det felleskontrollerte foretaket.

25.  Et felleskontrollert foretak kontrollerer eiendelene til den felleskontrollerte virksomheten, pådrar seg forpliktelser 
og kostnader og opptjener inntekter. Foretaket kan inngå kontrakter i eget navn og ordne finansiering for 
formålene til den felleskontrollerte virksomhetens aktivitet. Hver av deltakerne har rett til en andel av overskuddet 
til det felleskontrollerte foretaket, selv om enkelte felleskontrollerte foretak også innebærer en deling av den 
felleskontrollerte virksomhetens produksjon.

26.  Et vanlig eksempel på et felleskontrollert foretak er når to foretak slår sammen sine aktiviteter innenfor en bestemt 
virksomhetsgren ved at relevante eiendeler og forpliktelser overføres til et felleskontrollert foretak. Et annet 
eksempel oppstår når et foretak starter virksomhet i en annen stat sammen med myndighetene eller andre organer 
i denne staten, ved å opprette et separat foretak som kontrolleres i fellesskap av foretaket og myndigheten eller 
organet.

27.  Mange felleskontrollerte foretak ligner i innhold de felleskontrollerte virksomhetene som det er henvist til som 
felleskontrollert drift eller felleskontrollerte eiendeler. Deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten kan av 
skattemessige eller andre grunner overføre en felleskontrollert eiendel som for eksempel en oljeledning, til et 
felleskontrollert foretak. Tilsvarende kan deltakerne i den felleskontrollerte virksomheten overføre eiendeler 
som skal benyttes til det felleskontrollerte foretakets felles aktiviteter. Enkelte former for felleskontrollert drift 
innebærer også opprettelse av et felleskontrollert foretak for å ta seg av særlige sider ved aktiviteten, for eksempel 
utforming, markedsføring og distribusjon av eller service etter salg av produktet.

28.  Et felleskontrollert foretak skal ha sin egen regnskapsføring, og utarbeider og presenterer finansregnskapet på 
samme måte som andre foretak i overensstemmelse med internasjonale standarder for finansiell rapportering.

29.  Hver deltaker i den felleskontrollerte virksomheten overfører vanligvis kontanter eller andre ressurser til det 
felleskontrollerte foretaket. Disse overføringene inngår i deltakerens regnskap, og innregnes i deltakerens 
finansregnskap som en investering i det felleskontrollerte foretaket.

Finansregnskap for en deltaker i felleskontrollert virksomhet

Forho ld smess ig  konso l i de r i ng

30.  en deltaker i felleskontrollert virksomhet skal innregne sin andel i et felleskontrollert foretak ved hjelp av 
forholdsmessig konsolidering eller den alternative metoden beskrevet i nr. 38. når forholdsmessig konsolidering 
benyttes, skal ett av de to rapporteringsformatene nedenfor benyttes.

31.  En deltaker som er en investor, innregner sin andel i et felleskontrollert foretak ved hjelp av ett av de to 
rapporteringsformatene for forholdsmessig konsolidering, uansett om deltakeren også har investeringer i 
datterforetak eller om deltakeren betegner sitt finansregnskap som konsernregnskap.
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32.  Når en deltaker innregner en andel i et felleskontrollert foretak, er det viktig at deltakeren gjenspeiler innholdet i og 
den økonomiske realiteten til ordningen, og ikke den felleskontrollerte virksomhetens særlige struktur eller form. I 
et felleskontrollert foretak har en deltaker kontroll over sin andel av framtidige økonomiske fordeler gjennom sin 
andel i eiendelene og forpliktelsene til den felleskontrollerte virksomheten. Innholdet og den økonomiske realiteten 
gjenspeiles i deltakerens konsernregnskap når deltakeren innregner sine andeler i det felleskontrollerte foretakets 
eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader ved å benytte ett av de to rapporteringsformatene for forholdsmessig 
konsolidering som er beskrevet i nr. 34.

33.  Anvendelsen av forholdsmessig konsolidering betyr at deltakerens balanse inneholder deltakerens andel av de 
eiendelene som deltakeren kontrollerer i fellesskap samt andelen av de forpliktelsene som deltakeren er felles 
ansvarlig for. Deltakerens resultatregnskap gjenspeiler deltakerens andel av det felleskontrollerte foretakets 
inntekter og kostnader. Mange av de framgangsmåtene som er relevante for anvendelsen av forholdsmessig 
konsolidering, ligner på framgangsmåtene for konsolidering av investeringer i datterforetak, slik det framgår av 
IAS 27.

34.  Det kan benyttes ulike rapporteringsformater for forholdsmessig konsolidering. Deltakeren i en felleskontrollert 
virksomhet kan post for post slå sammen sin andel av hver av eiendelene, forpliktelsene, inntektene og kostnadene 
til det felleskontrollerte foretaket med de tilsvarende postene i sitt eget finansregnskap, post for post. Deltakeren 
kan for eksempel slå sammen sin andel av det felleskontrollerte foretakets beholdning med sin egen beholdning og 
sin andel av det felleskontrollerte foretakets eiendom, anlegg og utstyr. Deltakeren i en felleskontrollert virksomhet 
kan også inkludere separate poster for sin andel av det felleskontrollerte foretakets eiendeler, forpliktelser, inntekter 
og kostnader i sitt finansregnskap. Deltakeren kan for eksempel vise sin andel av det felleskontrollerte foretakets 
omløpsmidler separat som en del av sine omløpsmidler, eller han kan vise sin andel av det felleskontrollerte 
foretakets eiendom, anlegg og utstyr separat som en del av sin eiendom, anlegg og utstyr. Begge disse 
rapporteringsformatene fører til rapportering av identiske resultater og av alle større klassifiseringer av eiendeler, 
forpliktelser, inntekter og kostnader, og begge formatene kan aksepteres i henhold til formålene i denne standard.

35.  Uansett format som benyttes for å gjengi forholdsmessig konsolidering, er det ikke hensiktsmessig å motregne 
noen eiendeler eller forpliktelser ved fradrag av andre forpliktelser eller eiendeler, eller inntekter og kostnader ved 
fradrag av andre kostnader og inntekter, med mindre det foreligger en juridisk rett til motregning og motregningen 
representerer forventningen med hensyn til realisasjon av eiendelen eller oppgjør av forpliktelsen.

36.  en deltaker i felleskontrollert virksomhet skal ikke lenger gjøre bruk av forholdsmessig konsolidering fra 
tidspunktet da denne opphører å ha felles kontroll over et felleskontrollert foretak.

37.  En deltaker i felleskontrollert virksomhet gjør ikke lenger bruk av forholdsmessig konsolidering fra tidspunktet da 
denne opphører å ta del i kontrollen over et felleskontrollert foretak. Dette kan for eksempel skje når deltakeren 
avhender sine andeler eller når det blir lagt slike eksterne restriksjoner på det felleskontrollerte foretaket, slik at 
deltakeren ikke lenger har felles kontroll.

Egenkap i t a lme toden

38.  som et alternativ til forholdsmessig konsolidering som beskrevet i nr. 30, kan en deltaker i en felleskontrollert 
virksomhet innregne sin andel i et felleskontrollert foretak ved hjelp av egenkapitalmetoden.

39.  En deltaker innregner sin andel i et felleskontrollert foretak ved hjelp av egenkapitalmetoden, uansett om deltakeren 
også har investeringer i datterforetak eller om deltakeren betegner sitt finansregnskap som konsernregnskap.

40.  Enkelte deltakere innregner sine andeler i felleskontrollerte foretak ved hjelp av egenkapitalmetoden, slik det 
er beskrevet i IAS 28. Bruken av egenkapitalmetoden støttes av de som hevder at det ikke er hensiktsmessig å 
slå sammen kontrollerte poster med felleskontrollerte poster og av de som mener at deltakere bare har betydelig 
innflytelse og ikke felles kontroll over et felleskontrollert foretak. Denne standard anbefaler ikke bruken av 
egenkapitalmetoden, fordi forholdsmessig konsolidering på en bedre måte gjenspeiler innholdet i og den 
økonomiske realiteten bak en deltakers andel i et felleskontrollert foretak, det vil si kontroll over deltakerens andel 
av de framtidige økonomiske fordelene. Ikke desto mindre tillater denne standard at egenkapitalmetoden kan 
brukes som en alternativ metode ved innregning av andeler i felleskontrollerte foretak.

41.  en deltaker i felleskontrollert virksomhet skal ikke lenger gjøre bruk av egenkapitalmetoden fra tidspunktet da 
deltakeren opphører å ha felles kontroll over eller betydelig innflytelse på et felleskontrollert foretak.
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Unntak fra forholdsmessig konsolidering og egenkapitalmetoden

42.  andeler i felleskontrollerte foretak som oppfyller betingelsen i nr. 2 bokstav a), skal klassifiseres som holdt for 
omsetning og regnskapsføres i samsvar med ias 39.

43.  Når en andel i et felleskontrollert foretak, i samsvar med nr. 2 bokstav a) og nr. 42, som tidligere ble 
regnskapsført i samsvar med IAS 39, ikke blir avhendet innen tolv måneder, skal den regnskapsføres ved 
hjelp av forholdsmessig konsolidering eller egenkapitalmetoden fra og med overtakelsestidspunktet (se 
IAS 22: «Virksomhetssammenslutninger»). Finansregnskap for regnskapsperiodene etter overtakelsen skal 
inflasjonsjusteres.

44.  Unntaksvis kan en deltaker ha funnet en kjøper av en andel som beskrevet i nr. 2 bokstav a), men uten å ha fullført 
salget innen tolv måneder etter anskaffelsen fordi det forelå behov for godkjenning av reguleringsmyndigheter eller 
andre. Deltakeren er ikke pålagt å anvende forholdsmessig konsolidering eller egenkapitalmetoden på en andel i 
felleskontrollert virksomhet dersom salget er i gang på balansedagen, og det ikke er grunn til å tro at det ikke vil 
bli fullført kort tid etter balansedagen.

45.  fra tidspunktet da et felleskontrollert foretak blir datterforetaket til en deltaker i felleskontrollert virksomhet, 
skal deltakeren regnskapsføre sin andel i samsvar med ias 27. fra tidspunktet da et felleskontrollert foretak 
blir det tilknyttede foretaket til en deltaker i felleskontrollert virksomhet, skal deltakeren regnskapsføre sin andel 
i samsvar med ias 28.

Separat finansregnskap for en deltaker i felleskontrollert virksomhet

46.  en investering i et felleskontrollert foretak skal regnskapsføres i deltakerens separate finansregnskap i samsvar 
med nr. 37–42 i ias 27.

47.  Denne standard foreskriver ikke hvilke foretak som skal legge fram separat finansregnskap tilgjengelig for offentlig 
bruk.

TRANSAKSJONER MELLOM EN DELTAKER I FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET OG DEN 
FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETEN

48.  når en deltaker i felleskontrollert virksomhet overfører eller selger eiendeler til en felleskontrollert virksomhet, 
skal innregningen av alle deler av en gevinst eller et tap fra transaksjonen gjenspeile transaksjonens innhold. 
når eiendelene innehas av den felleskontrollerte virksomheten, og forutsatt at deltakeren i den felleskontrollerte 
virksomheten har overført betydelig risiko og avkastning ved eierskapet, skal deltakeren bare innregne den del 
av gevinsten eller tapet som er henførbart til de andre deltakernes andeler(1). Deltakeren i en felleskontrollert 
virksomhet skal innregne det fulle beløpet for eventuelle tap når bidraget eller salget godtgjør en reduksjon i 
netto realiserbar verdi av omløpsmidler eller tap ved verdifall.

49.  når en deltaker i felleskontrollert virksomhet kjøper eiendeler fra en felleskontrollert virksomhet, skal deltakeren 
ikke innregne sin andel av overskuddet i den felleskontrollerte virksomheten fra transaksjonen før det skjer et 
salg til en uavhengig part. en deltaker i felleskontrollert virksomhet skal innregne sin andel av de tap som er 
resultatet av disse transaksjonene på samme måte som overskudd, bortsett fra at tap skal innregnes umiddelbart 
når de representerer en reduksjon i netto realiserbar verdi av omløpsmidler eller et tap ved verdifall.

50.  For å kunne vurdere om en transaksjon mellom en deltaker i felleskontrollert virksomhet og den felleskontrollerte 
virksomheten godtgjør verdifall på en eiendel, fastsetter deltakeren det gjenvinnbare beløpet for eiendelen i 
henhold til IAS 36: «Verdifall på eiendeler». Ved fastsettelse av bruksverdi estimeres deltakerens framtidige 
kontantstrømmer fra eiendelen, basert på fortsatt bruk av og den felleskontrollerte virksomhetens endelige 
avhending av eiendelen.

RAPPORTERING AV ANDELER I FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER I EN INVESTORS 
FINANSREGNSKAP

51.  en investor i felleskontrollert virksomhet som ikke har felles kontroll, skal regnskapsføre denne investeringen 
i samsvar med ias 39 eller, dersom investor har en betydelig innflytelse i den felleskontrollerte virksomheten, i 
samsvar med ias 28.

DRIFTSANSVARLIGE FOR FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER

52.  Driftsansvarlige eller ledere for en felleskontrollert virksomhet skal regnskapsføre alle honorarinntekter i 
samsvar med ias 18: «Driftsinntekter».

(1) Se også SIC-13: «Felleskontrollerte foretak — ikke-monetære overføringer fra deltakere».
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53.  Én eller flere av deltakerne i en felleskontrollert virksomhet kan opptre som driftsansvarlig eller leder for en 
felleskontrollert virksomhet. Driftsansvarlige blir vanligvis betalt et ledelseshonorar for slike tjenester. Honorarene 
regnskapsføres av den felleskontrollerte virksomheten som kostnad.

OPPLYSNINGER

54.  en deltaker i felleskontrollert virksomhet skal opplyse om det samlede beløpet for følgende betingede forpliktelser 
atskilt fra beløpet for andre betingede forpliktelser, med mindre sannsynligheten for å lide tap er liten:

a)  alle betingede forpliktelser som deltakeren i en felleskontrollert virksomhet har pådratt seg i tilknytning til 
sine andeler i felleskontrollert virksomhet, samt deltakerens andel i hver av de betingede forpliktelsene som 
de har pådratt seg i fellesskap med andre deltakere,

b)  deltakerens andel av de betingede forpliktelsene til selve de felleskontrollerte virksomhetene som deltakeren 
er betinget ansvarlig for, 

 og

c)  de betingede forpliktelsene som oppstår fordi deltakeren er betinget ansvarlig for forpliktelsene til de andre 
deltakerne i en felleskontrollert virksomhet.

55.  en deltaker i felleskontrollert virksomhet skal opplyse om det samlede beløpet for følgende tilsagn med hensyn 
til sine andeler i felleskontrollert virksomhet atskilt fra andre tilsagn:

a)  alle tilsagn om kapitalinnskudd som deltakeren i en felleskontrollert virksomhet har i tilknytning til sine 
andeler i felleskontrollert virksomhet, samt deltakerens andel i de tilsagn om kapitalinnskudd som de har 
pådratt seg i fellesskap med andre deltakere, 

 og

b)  deltakerens andel av de felleskontrollerte virksomhetenes egne tilsagn om kapitalinnskudd.

56.  en deltaker i felleskontrollert virksomhet skal gi opplysninger i form av en oversikt over og en beskrivelse 
av andeler i betydelige felleskontrollerte virksomheter og eierandel i felleskontrollerte foretak. en deltaker 
i en felleskontrollert virksomhet som innregner sine andeler i felleskontrollerte foretak ved hjelp av et 
rapporteringsformat post for post for forholdsmessig konsolidering eller egenkapitalmetoden, skal opplyse om 
det samlede beløpet for alle omløpsmidler, anleggsmidler, kortsiktige forpliktelser, langsiktige forpliktelser, 
inntekter og kostnader knyttet til deltakerens andeler i felleskontrollerte virksomheter.

57.  en deltaker i felleskontrollert virksomhet skal opplyse om hvilken metode som benyttes til å innregne dennes 
andeler i felleskontrollerte foretak.

IKRAFTTREDELSE

58.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

OPPHEVING AV IAS 31 (REVIDERT 2000)

59.  Denne standard erstatter IAS 31: «Finansiell rapportering av andeler i felleskontrollert virksomhet» (revidert 
2000).
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VEDLEGG

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 
2005 eller senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene 

anvendelse på den tidligere perioden.

A1.  I SIC-13: «Felleskontrollerte foretak — ikke-monetære overføringer fra deltakere» gjøres følgende endringer:

Henvisningen endres slik:

Henvisning: IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet»

Nr. 1 skal lyde:

1.  IAS 31 nr. 48 viser til både overføringer fra og salg mellom en deltaker i felleskontrollert virksomhet og en 
felleskontrollert virksomhet på følgende måte: «Når en deltaker i felleskontrollert virksomhet overfører eller 
selger eiendeler til en felleskontrollert virksomhet, skal innregningen av alle deler av en gevinst eller et tap 
fra transaksjonen gjenspeile transaksjonens innhold». I tillegg sies det i IAS 31 nr. 24 at «et felleskontrollert 
foretak er en felleskontrollert virksomhet som innebærer at det opprettes et aksjeselskap, et ansvarlig selskap 
eller et annet foretak som hver av deltakerne har en andel i». Det foreligger ingen eksplisitt veiledning 
for innregning av gevinster og tap som er resultat av overføringer i form av ikke-monetære eiendeler til 
felleskontrollerte foretak.

 …

A2.  I de internasjonale standardene for finansiell rapportering, herunder internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger, som er gjeldende i desember 2003, erstattes henvisninger til gjeldende versjon av IAS 31: «Finansiell 
rapportering av andeler i felleskontrollert virksomhet» med henvisninger til IAS 31: «Andeler i felleskontrollert 
virksomhet».
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 33

Resultat per aksje

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-4

Definisjoner 5-8

Måling 9-63

Basisresultat per aksje 9-29

Resultat 12-18

Aksjer 19-29

Utvannet resultat per aksje 30-63

Resultat 33-35

Aksjer 36-40

Utvannende potensielle ordinære aksjer 41-63

Opsjoner, tegningsretter og tilsvarende 45-48

Konvertible instrumenter 49-51

Aksjer med betinget utstedelse 52-57

Kontrakter som kan gjøres opp i ordinære aksjer eller kontanter 58-61

Kjøpte opsjoner 62

Utstedte salgsopsjoner 63

Tilbakevirkende justeringer 64-65

Presentasjon 66-69

Opplysninger 70-73

Ikrafttredelse 74

Tilbaketrekning av andre uttalelser 75-76

Denne reviderte standard erstatter IAS 33: «Resultat per aksje» (1997), og skal anvendes på årsregnskap som omfatter 
perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å sette opp prinsipper for fastsettelse og presentasjon av resultat per aksje for 
å forbedre muligheten for sammenligning av inntjening mellom ulike foretak i samme rapporteringsperiode og 
mellom ulike rapporteringsperioder for samme foretak. Selv om opplysninger om resultat per aksje inneholder 
begrensninger på grunn av ulike regnskapsprinsipper som kan benyttes for fastsettelse av «resultat», gir en 
konsekvent fastsatt nevner bedre finansiell rapportering. Fokus for denne standard ligger på nevneren i beregningen 
av resultat per aksje.
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VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes av foretak hvis ordinære aksjer eller potensielle ordinære aksjer er gjenstand for 
alminnelig omsetning, samt av foretak som er i ferd med å utstede ordinære aksjer eller potensielle ordinære 
aksjer i offentlige verdipapirmarkeder.

3.  et foretak som opplyser om resultat per aksje, skal beregne og opplyse om resultat per aksje i samsvar med 
denne standard.

4.  når et foretak presenterer både konsernregnskap og separat finansregnskap utarbeidet i samsvar med ias 
27: «konsernregnskap og separat finansregnskap», trenger opplysningene som kreves av denne standard, 
bare presenteres på grunnlag av konsolidert informasjon. et foretak som velger å opplyse om resultat per 
aksje basert på sitt separate finansregnskap, skal bare presentere slike opplysninger om resultat per aksje i 
foretakets separate resultatregnskap. et foretak skal ikke presentere slike opplysninger om resultat per aksje i 
konsernregnskapet.

DEFINISJONER

5.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«motsatt utvanning» er en økning i resultat per aksje eller en reduksjon i tap per aksje som en følge av 
forutsetningen om at konvertible instrumenter konvertertes, at opsjoner eller tegningsretter benyttes eller at 
ordinære aksjer utstedes ved oppfyllelse av nærmere angitte betingelser.

en «betinget aksjeavtale» er en avtale om å utstede aksjer som er avhengig av at nærmere angitte betingelser 
blir oppfylt.

«ordinære aksjer med betinget utstedelse» er ordinære aksjer som kan utstedes for en liten eller ingen 
kontantsum eller annet vederlag ved oppfyllelse av nærmere angitte betingelser i en betinget aksjeavtale.

«Utvanning» er en reduksjon i resultat per aksje eller en økning i tap per aksje som et resultat av forutsetningen 
om at konvertible instrumenter konverteres, at opsjoner eller tegningsretter benyttes eller at ordinære aksjer 
utstedes ved oppfyllelse av nærmere angitte betingelser.

«opsjoner, tegningsretter og tilsvarende» er finansielle instrumenter som gir innehaveren rett til å kjøpe 
ordinære aksjer.

en «ordinær aksje» er et egenkapitalinstrument som er underordnet alle andre klasser av 
egenkapitalinstrumenter.

en «potensiell ordinær aksje» er et finansielt instrument eller en annen kontrakt som kan gi innehaveren rett 
til ordinære aksjer.

«salgsopsjoner» på ordinære aksjer er kontrakter som gir innehaveren rett til å selge ordinære aksjer til en 
nærmere angitt kurs i en gitt periode.

6.  Ordinære aksjer tar del i periodens overskudd først etter andre typer av aksjer, for eksempel preferanseaksjer. Et 
foretak kan ha flere enn én klasse av ordinære aksjer. Ordinære aksjer av samme klasse har samme rett til å motta 
utbytte.

7.  Eksempler på potensielle ordinære aksjer er 

a)  finansielle forpliktelser eller egenkapitalinstrumenter, herunder preferanseaksjer, som er konvertible til 
ordinære aksjer,

b)  opsjoner og tegningsretter, 

c)  aksjer som vil bli utstedt ved oppfyllelse av visse betingelser som følge av kontraktsmessige ordninger, som 
for eksempel kjøp av en virksomhet eller andre eiendeler.
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8.  Dersom ikke annet er angitt, anvendes begreper slik de er definert i IAS 32: «Finansielle instrumenter — 
opplysninger og presentasjon» i denne standard med de betydninger som er angitt i IAS 32 nr. 11. IAS 32 definerer 
«finansielt instrument», «finansiell eiendel», «finansiell forpliktelse», «egenkapitalinstrument» og «virkelig 
verdi», og gir veiledning i anvendelsen av disse definisjonene.

MÅLING

Basisresultat per aksje

9.  et foretak skal beregne beløp for basisresultat per aksje for resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere 
og, dersom dette presenteres, resultat fra videreført virksomhet som er henførbart til disse eierne.

10.  Basisresultat per aksje skal beregnes ved å dividere resultatet henførbart til morforetakets ordinære eiere 
(telleren) med veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer (nevneren) i løpet av perioden.

11.  Formålet med informasjon om basisresultat per aksje er å gi et mål på andelen av foretakets inntjening i 
rapporteringsperioden for hver ordinær aksje i morforetaket.

Resu l t a t

12.  for å beregne basisresultat per aksje skal de beløp som er henførbare til morforetakets eiere for 

a)  resultat fra videreført virksomhet som er henførbart til morforetaket 

 og

b)  resultat henførbart til morforetaket, 

være beløpene i a) og b), justert for etter skatt-beløpene for preferanseutbytte, differanser som oppstår 
ved oppgjør av preferanseaksjer og andre tilsvarende virkninger av preferanseaksjer klassifisert som 
egenkapital.

13.  Alle inntekts- og kostnadsposter som er henførbare til morforetakets ordinære eiere, og som innregnes i en 
periode, herunder kostnad ved skatt og utbytte på preferanseaksjer klassifisert som forpliktelser, inkluderes i 
beregningen av resultatet i perioden som er henførbart til morforetakets ordinære eiere (se IAS 1: «Presentasjon av 
finansregnskap»).

14.  Etter skatt-beløpene for preferanseutbytte som trekkes fra periodens resultat, er 

a)  etter skatt-beløpet for alt preferanseutbytte vedtatt for perioden på ikke-kumulative preferanseaksjer, 

 og

b)  etter skatt-beløpet for preferanseutbytte som har påløpt i perioden på kumulative preferanseaksjer, enten utbytte 
er vedtatt eller ikke. Beløpet for preferanseutbytte for perioden omfatter ikke eventuelt preferanseutbytte på 
kumulative preferanseaksjer for tidligere perioder som er betalt eller vedtatt i inneværende periode.

15.  Preferanseaksjer som i begynnelsen gir rett til et lavt utbytte for å kompensere et foretak for å ha solgt 
preferanseaksjene med rabatt, eller rett til et utbytte over markedsnivået i senere perioder for å kompensere 
investorer for kjøp av preferanseaksjer til overkurs, omtales noen ganger som preferanseaksjer med stigende 
utbytte. Eventuell rabatt eller overkurs ved den opprinnelige utstedelsen av preferanseaksjer med stigende 
utbytte blir amortisert til opptjent egenkapital ved en effektiv rente-metode, og behandlet som preferanseutbytte i 
beregningen av resultat per aksje.
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16.  Preferanseaksjer kan kjøpes tilbake i henhold til et foretaks offentlige overtakelsestilbud til innehaverne. Det som 
den virkelige verdien av vederlaget betalt til eierne av preferanseaksjene overstiger den balanseførte verdien av 
preferanseaksjene med, representerer en avkastning for innehaverne av preferanseaksjene og en belastning av 
opptjent egenkapital for foretaket. Dette beløpet blir fratrukket i beregningen av resultat henførbart til morforetakets 
ordinære eiere.

17.  En tidlig konvertering av konvertible preferanseaksjer kan framtvinges av et foretak gjennom gunstige endringer i 
de opprinnelige konvertingsvilkårene eller ved betaling av et tilleggsvederlag. Det overskytende av den virkelige 
verdien av de ordinære aksjene eller annet betalt vederlag utover den virkelige verdien av de ordinære aksjene som 
kan utstedes i henhold til de opprinnelige konverteringsvilkårene, er en avkastning for eierne av preferanseaksjene, 
og trekkes fra i beregningen av resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere.

18.  Et eventuelt overskytende av preferanseaksjenes balanseførte verdi utover den virkelige verdien av det vederlaget 
som ble betalt for å gjøre opp for dem, legges til i beregningen av resultat henførbart til morforetakets ordinære 
eiere.

Aks j e r

19.  for å beregne basisresultat per aksje skal antallet ordinære aksjer være lik veid gjennomsnittlig antall ordinære 
utestående aksjer i perioden.

20.  Bruken av veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer i perioden gjenspeiler at størrelsen på 
aksjekapitalen kan ha variert i løpet av perioden som følge av at et større eller mindre antall aksjer til enhver tid 
har vært utestående. Det veide gjennomsnittlige antallet ordinære utestående aksjer i løpet av perioden er antallet 
ordinære utestående aksjer i begynnelsen av perioden, justert med antallet ordinære aksjer som er kjøpt tilbake 
eller utstedt i løpet av perioden og multiplisert med en tidsveiingsfaktor. Tidsveiingsfaktoren er antallet dager 
som aksjene er utestående i forhold til det totale antallet dager i perioden, men en rimelig tilnærming av det veide 
gjennomsnittet er i mange tilfeller tilstrekkelig.

21.  Aksjer inkluderes vanligvis i veid gjennomsnittlig antall aksjer fra tidspunktet da vederlaget for dem skal mottas 
(som generelt er tidspunktet da de utstedes), for eksempel slik:

a)  ordinære aksjer som er utstedt i bytte mot kontanter, inkluderes når kontantene skal mottas,

b)  ordinære aksjer som er utstedt ved frivillig reinvestering av utbytte på ordinære aksjer eller preferanseaksjer, 
inkluderes når utbyttet blir reinvestert,

c)  ordinære aksjer som er utstedt som følge av konvertering av et gjeldsinstrument til ordinære aksjer, inkluderes 
fra og med tidspunktet da renter ikke lenger påløper,

d)  ordinære aksjer som er utstedt i stedet for renter eller hovedstol for andre finansielle instrumenter, inkluderes 
fra og med tidspunktet da renter ikke lenger påløper,

e)  ordinære aksjer som er utstedt som oppgjør av foretakets forpliktelse, inkluderes fra og med 
oppgjørstidspunktet,

f)  ordinære aksjer som er utstedt som vederlag for overtakelsen av en annen eiendel enn kontanter, inkluderes fra 
og med tidspunktet da overtakelsen blir innregnet, 

 og

g)  ordinære aksjer som er utstedt for yting av tjenester til foretaket, inkluderes etter hvert som tjenestene ytes.

Tidsplanen for inkludering av ordinære aksjer fastsettes av de vilkår og betingelser som er knyttet til utstedelsen av 
dem. Det skal tas tilstrekkelig hensyn til det reelle innholdet i enhver kontrakt som er knyttet til utstedelsen.
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22.  Ordinære aksjer utstedt som en del av kjøpsvederlaget i en virksomhetssammenslutning som er en overtakelse, 
blir inkludert i det veide gjennomsnittlige antallet aksjer fra og med overtakelsestidspunktet. Dette skyldes at 
det overtakende foretaket inkorporerer resultatene av det overtatte foretakets virksomheter i sin resultatregnskap 
fra og med dette tidspunktet. Ordinære aksjer utstedt som en del av en virksomhetssammenslutning som er en 
sammenslåing av interesser, inkluderes i beregningen av veid gjennomsnittlig antall aksjer for alle periodene 
som presenteres. Dette skyldes at finansregnskapet til den sammenslåtte enheten blir utarbeidet som om den 
sammenslåtte enheten alltid hadde eksistert. Derfor er antallet ordinære aksjer som benyttes til beregning av 
basisresultat per aksje i en virksomhetssammenslutning som er en sammenslåing av interesser, summen av veid 
gjennomsnittlig antall aksjer for de sammenslåtte foretakene, justert til tilsvarende aksjer i foretaket som har aksjer 
som er utestående etter sammenslutningen.

23.  Ordinære aksjer som skal utstedes ved konvertering av et instrument med tvungen konvertering, inkluderes i 
beregningen av basisresultat per aksje fra og med tidspunktet da kontrakten inngås.

24.  Aksjer med betinget utstedelse behandles som utestående og inkluderes bare i beregningen av basisresultat per 
aksje fra og med tidspunktet da alle nødvendige betingelser er oppfylt (dvs. hendelsene har inntruffet). Aksjer som 
bare kan utstedes etter at det har gått en tid, er ikke aksjer med betinget utstedelse, fordi tidsforløp er en sikker 
faktor.

25.  Utestående ordinære aksjer som er betinget innløsbare (dvs. som kan tilbakekalles), blir ikke behandlet som 
utestående, og ekskluderes fra beregningen av basisresultat per aksje fram til det tidspunktet da aksjene ikke lenger 
kan tilbakekalles.

26.  veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer i perioden og i alle de presenterte periodene, skal justeres 
for alle hendelser, bortsett fra konverteringen av potensielle ordinære aksjer, som har endret antallet ordinære 
utestående aksjer uten noen tilsvarende endring i ressurser.

27.  Ordinære aksjer kan bli utstedt, eller antallet utestående ordinære aksjer kan bli redusert, uten noen tilsvarende 
endring i ressurser. Eksempler på dette er 

a)  en fonds- eller bonusemisjon (noen ganger kalt fondsemisjon),

b)  et bonuselement i en annen utstedelse, for eksempel et bonuselement i en tegningsrettsemisjon til eksisterende 
aksjeeiere,

c)  en aksjesplitt, 

 og

d)  en motsatt aksjesplitt (sammenslåing av aksjer).

28.  I en fonds- eller bonusemisjon eller en aksjesplitt blir ordinære aksjer utstedt til eksisterende aksjeeiere uten 
noe tilleggsvederlag. Derfor økes antallet ordinære utestående aksjer uten noen tilsvarende økning i ressurser. 
Antallet ordinære utestående aksjer før hendelsen blir justert for den forholdsmessige endringen i antallet ordinære 
utestående aksjer som om hendelsen hadde forekommet i begynnelsen av den tidligste presenterte perioden. I en 
to-for-en-bonusutstedelse blir for eksempel antallet ordinære utestående aksjer før utstedelsen multiplisert med 
en faktor på tre for å få det nye samlede antallet ordinære aksjer, eller med en faktor på to for å få antallet ekstra 
ordinære aksjer.

29.  En sammenslåing av ordinære aksjer reduserer generelt antallet ordinære utestående aksjer uten noen tilsvarende 
reduksjon i ressurser. Likevel, når den overordnede virkningen er et gjenkjøp av aksjer til virkelig verdi, er 
reduksjonen i antallet ordinære utestående aksjer resultatet av en tilsvarende reduksjon i ressurser. Et eksempel er 
en aksjesammenslåing kombinert med et særlig utbytte. Det veide gjennomsnittlige antallet ordinære utestående 
aksjer for perioden da den kombinerte transaksjonen finner sted, blir justert for reduksjonen i antallet ordinære 
aksjer fra og med tidspunktet da det særlige utbyttet blir innregnet.

Utvannet resultat per aksje

30.  et foretak skal beregne utvannet basisresultat per aksje for resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere 
og, dersom dette presenteres, resultat fra videreført virksomhet henførbart til de samme eierne.
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31.  for å beregne utvannet resultat per aksje skal et foretak justere resultat henførbart til morforetakets ordinære 
eiere og veid gjennomsnittlig antall utestående aksjer for virkningene av alle utvannende potensielle ordinære 
aksjer.

32.  Formålet med utvannet resultat per aksje er det samme som formålet med basisresultat per aksje — å gi et mål på 
hver enkelt ordinær aksjes andel i et foretaks inntjening — med virkning for alle utvannende potensielle ordinære 
aksjer utestående i løpet av perioden. Som en følge av dette 

a)  økes resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere med etter skatt-beløp for utbytte og renter innregnet i 
perioden når det gjelder de utvannende potensielle ordinære aksjene, og justeres for eventuelle andre endringer 
i inntekt eller kostnad som ville følge av konvertering av de utvannende potensielle ordinære aksjene, 

 og

b)  økes veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer med veid gjennomsnittlig antall ekstra ordinære 
aksjer som ville vært utestående under forutsetning av konvertering av alle utvannende potensielle ordinære 
aksjer.

Resu l t a t

33.  for å beregne utvannet resultat per aksje skal et foretak justere resultat henførbart til morforetakets ordinære 
eiere, slik det er beregnet i samsvar med nr. 12, for etter skatt-virkningene av 

a)  alt utbytte eller andre poster knyttet til utvannende potensielle ordinære aksjer som er trukket fra for å 
komme fram til et resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere, slik det er beregnet i samsvar med 
nr. 12,

b)  alle renter knyttet til de utvannende potensielle ordinære aksjene som er innregnet i perioden, 

 og

c)  eventuelle andre endringer i inntekt eller kostnad som ville vært en følge av konvertering av de utvannende 
potensielle ordinære aksjene.

34.  Etter at de potensielle ordinære aksjene er konvertert til ordinære aksjer, oppstår ikke lenger de postene som 
er identifisert i nr. 33 bokstav a)–c). De nye ordinære aksjene får isteden rett til å ta del i resultat henførbart til 
morforetakets ordinære eiere. Derfor blir resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere beregnet i samsvar 
med nr. 12, justert for de postene som er identifisert i nr. 33 bokstav a)–c) samt eventuelle tilknytte skattebeløp. 
Kostnadene tilknyttet potensielle ordinære aksjer omfatter transaksjonsutgifter og rabatter regnskapsført i samsvar 
med en effektiv rente-metode (se nr. 9 i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling», revidert 
2003).

35.  Konvertering av potensielle ordinære aksjer kan medføre endringer i annen inntekt eller kostnad. Reduksjon av 
rentekostnad knyttet til potensielle ordinære aksjer og økningen i resultat som følger av dette, kan for eksempel 
føre til en økning i kostnad knyttet til en ikke-diskresjonær overskuddsdelingsordning for de ansatte. For å beregne 
utvannet resultat per aksje blir resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere justert for alle slike følgeriktige 
endringer i inntekt eller kostnad.

Aks j e r

36.  for å beregne utvannet resultat per aksje skal antallet ordinære aksjer være lik veid gjennomsnittlig antall 
ordinære aksjer beregnet i samsvar med nr. 19 og nr. 26, pluss veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer 
som ville blitt utstedt ved konverteringen av alle utvannende potensielle ordinære aksjer til ordinære aksjer. 
Utvannende potensielle ordinære aksjer skal anses for å ha blitt konvertert til ordinære aksjer ved begynnelsen 
av perioden eller, dersom det skjer senere, på tidspunktet for utstedelse av de potensielle ordinære aksjene.

37.  Utvannende potensielle ordinære aksjer skal fastsettes separat for hver av periodene som presenteres. Antallet 
utvannende potensielle ordinære aksjer som omfattes av inneværende regnskapsperiode til dato, er ikke et veid 
gjennomsnitt av de utvannende potensielle ordinære aksjene som omfattes av hver av delårsberegningene.
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38.  Potensielle ordinære aksjer vektes med den perioden de er utestående. Potensielle ordinære aksjer som blir 
kansellert eller tillatt å bortfalle i løpet av perioden, inkluderes bare i beregningen av utvannet resultat per aksje 
for den delen av perioden de er utestående. Potensielle ordinære aksjer som blir konvertert til ordinære aksjer i 
løpet av perioden, inkluderes i beregningen av utvannet resultat per aksje fra begynnelsen av perioden og fram 
til konverteringsdatoen, og fra og med konverteringsdatoen inkluderes de konverterte ordinære aksjene i både 
basisresultat og utvannet resultat per aksje.

39.  Antallet ordinære aksjer som ville blitt utstedt ved konvertering av utvannende potensielle ordinære aksjer, 
fastsettes ut fra vilkårene til de potensielle ordinære aksjene. Når det foreligger flere enn ett grunnlag for 
konvertering, forutsetter beregningen den mest fordelaktige konverteringssatsen eller utøvelseskursen sett fra 
ståstedet til innehaveren av de potensielle ordinære aksjene.

40.  Et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak kan, til andre parter enn morforetaket, 
deltakere i felleskontrollert virksomhet eller investorer, utstede potensielle ordinære aksjer som er konvertible til 
enten ordinære aksjer i datterforetaket, i den felleskontrollerte virksomheten eller i det tilknyttede foretaket, eller 
til ordinære aksjer i morforetaket, i deltakeren i felleskontrollert virksomhet eller i investor (det regnskapspliktige 
foretaket). Dersom disse potensielle ordinære aksjene i datterforetaket, i det tilknyttede foretaket eller i den 
felleskontrollerte virksomheten har en utvannende virkning på basisresultatet per aksje i det regnskapspliktige 
foretaket, blir de inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje.

U tvannende  po t ens i e l l e  o rd inære  aks j e r

41.  Potensielle ordinære aksjer skal behandles som utvannende når, og bare når, konverteringen av slike aksjer til 
ordinære aksjer ville ha redusert resultat per aksje fra videreført virksomhet.

42.  Et foretak bruker resultat fra videreført virksomhet henførbart til morforetaket som det kontrolltallet som benyttes 
til å slå fast om potensielle ordinære aksjer er utvannende eller motsatt utvannende. Resultatet av videreført 
virksomhet henførbart til morforetaket, blir justert i samsvar med nr. 12 og utelukker poster tilknyttet virksomhet 
under avvikling.

43.  Potensielle ordinære aksjer er motsatt utvannende når konverteringen av dem til ordinære aksjer vil øke resultat per 
aksje fra videreført virksomhet. Beregningen av utvannet resultat per aksje forutsetter ikke konvertering, utøvelse 
eller annen utstedelse av potensielle ordinære aksjer som ville hatt en motsatt utvannende virkning på resultat per 
aksje.

44.  Ved vurdering av om potensielle ordinære aksjer er utvannende eller motsatt utvannende, blir hver utstedelse eller 
serie av potensielle ordinære aksjer betraktet separat og ikke under ett. Rekkefølgen som potensielle ordinære 
aksjer blir behandlet i, kan påvirke om de er utvannende eller ikke. For derfor å gjøre utvanningen av basisresultat 
per aksje størst mulig, blir hver enkelt utstedelse eller serie av potensielle ordinære aksjer betraktet i rekkefølge 
fra den mest utvannende til den minst utvannende, dvs. utvannende potensielle ordinære aksjer med det laveste 
«resultat per marginale aksje» blir inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje før aksjer med et høyere 
resultat per marginal aksje. Opsjoner og tegningsretter inkluderes vanligvis først, ettersom de ikke påvirker telleren 
i beregningen.

Ops jone r,  t egn ings r e t t e r  og  t i l sva r ende

45.  for å beregne utvannet resultat per aksje skal et foretak forutsette utøvelse av utvannende opsjoner og 
tegningsretter i foretaket. Det antatte provenyet fra disse instrumentene skal anses som om det var blitt mottatt 
ved utstedelse av ordinære aksjer til gjennomsnittlig markedskurs på ordinære aksjer i løpet av perioden. 
Differansen mellom antallet utstedte ordinære aksjer og antallet ordinære aksjer som ville ha blitt utstedt 
til gjennomsnittlig markedskurs på ordinære aksjer i løpet av perioden, skal behandles som en utstedelse av 
ordinære aksjer uten vederlag.

46.  Opsjoner og tegningsretter er utvannende når de vil føre til at det utstedes ordinære aksjer for mindre enn 
gjennomsnittlig markedskurs på ordinære aksjer i løpet av perioden. Omfanget av utvanningen er gjennomsnittlig 
markedskurs på ordinære aksjer i løpet av perioden med fradrag for utstedelseskursen. For å beregne utvannet 
resultat per aksje skal potensielle ordinære aksjer derfor behandles som om de bestod av 

a)  en kontrakt om å utstede et visst antall ordinære aksjer til aksjenes gjennomsnittlige markedskurs i løpet av 
perioden. Slike ordinære aksjer antas å være verdsatt til virkelig verdi, og antas å være verken utvannende eller 
motsatt utvannende. De ses bort ifra ved beregningen av utvannet resultat per aksje, og 
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b)  en kontrakt om å utstede de gjenværende ordinære aksjene uten vederlag. Slike ordinære aksjer genererer ikke 
noe proveny, og har ingen virkning på resultat henførbart til ordinære utestående aksjer. Slike aksjer er derfor 
utvannende og legges til antallet ordinære utestående aksjer i beregningen av utvannet resultat per aksje.

47.  Opsjoner og tegningsretter har bare en utvannende virkning når gjennomsnittlig markedskurs på ordinære aksjer 
i løpet av perioden overstiger utøvelseskursen på opsjonene eller tegningsrettene (dvs. de er godt posisjonert 
for utøvelse). Tidligere rapportert resultat per aksje blir ikke justert med tilbakevirkende kraft for å gjenspeile 
endringer i kurser på ordinære aksjer.

48.  Ansattes aksjeopsjoner med vilkår som er fastsatt eller kan fastsettes, samt ordinære aksjer som ikke er innvunnet, 
blir behandlet som opsjoner i beregningen av utvannet resultat per aksje, selv om de kan være betinget av at de 
innvinnes. De behandles som utestående på tildelingstidspunktet. Inntjeningsbaserte aksjeopsjoner for ansatte blir 
behandlet som aksjer med betinget utstedelse fordi utstedelsen av dem er betinget av at særlige betingelser blir 
oppfylt i tillegg til tidsforløpet.

Konve r t i b l e  i n s t rumen te r

49.  Den utvannende virkningen av konvertible instrumenter skal gjenspeiles i utvannet resultat per aksje i samsvar med 
nr. 33 og nr. 36.

50.  Konvertible preferanseaksjer er motsatt utvannende når vedtatt eller akkumulert utbyttebeløp for slike aksjer for 
inneværende periode per ordinære aksje som mottas ved konvertering, overstiger basisresultat per aksje. Likedan 
er konvertibel gjeld motsatt utvannende når dens rente (etter skatt og andre endringer i inntekt eller kostnad) per 
ordinære aksje som mottas ved konvertering, overstiger basisresultat per aksje.

51.  Innløsning eller framtvunget konvertering av konvertible preferanseaksjer kan bare påvirke en del av de 
tidligere utestående konvertible preferanseaksjene. I slike tilfeller blir ethvert overskytende vederlag som nevnt 
i nr. 17, henførbart til de aksjene som blir innløst eller konvertert for å avgjøre om de gjenværende utestående 
preferanseaksjene er utvannende eller ikke. De innløste eller konverterte aksjene vurderes atskilt fra de aksjene 
som ikke er innløst eller konvertert.

Aks j e r  med  be t i nge t  u t s t ede l s e

52.  Som i beregningen av basisresultat per aksje blir aksjer med betinget utstedelse behandlet som utestående og 
bare inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje dersom betingelsene er oppfylt (dvs. hendelsene har 
inntruffet). Aksjer med betinget utstedelse skal inkluderes fra og med begynnelsen av perioden (eller fra og med 
tidspunktet for inngåelse av den betingede aksjeavtalen, dersom dette er senere). Dersom betingelsene ikke er 
oppfylt, blir antallet aksjer med betinget utstedelse inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje, basert på 
antallet aksjer som ville kunne utstedes dersom avslutningen av rapporteringsperioden var lik slutten på perioden 
for betingelsen. Omarbeiding er ikke tillatt dersom betingelsene ikke er oppfylt når perioden for betingelsen 
utløper.

53.  Dersom betingelsen for betinget utstedelse er at det oppnås eller opprettholdes et bestemt beløp for resultat per aksje 
over en periode, og dersom dette beløpet er oppnådd ved utløpet av rapporteringsperioden, men må opprettholdes i 
en tilleggsperiode etter utløpet av rapporteringsperioden, blir de ekstra ordinære aksjene behandlet som utestående, 
forutsatt at virkningen er utvannende, når utvannet resultat per aksje skal beregnes. I så fall blir beregningen av 
utvannet resultat per aksje basert på antallet ordinære aksjer som ville blitt utstedt dersom resultatbeløpet ved 
utløpet av rapporteringsperioden var lik resultatbeløpet ved utløpet av perioden for betingelsen. Fordi resultat per 
aksje kan endres i en framtidig periode, omfatter ikke beregningen av basisresultat per aksje slike ordinære aksjer 
med betinget utstedelse før utløpet av perioden for betingelsen, fordi ikke alle nødvendig betingelser er oppfylt.

54.  Antallet ordinære aksjer med betinget utstedelse kan avhenge av den framtidige markedskursen på ordinære 
aksjer. I så fall, og dersom virkningen er utvannende, blir beregningen av utvannet resultat per aksje basert på 
antallet ordinære aksjer som ville ha blitt utstedt dersom markedskursen ved utløpet av rapporteringsperioden 
var lik markedskursen ved utløpet av perioden for betingelsen. Dersom betingelsen er basert på et gjennomsnitt 
av markedskurser over en viss periode som strekker seg ut over utløpet av rapporteringsperioden, benyttes 
gjennomsnittet for den perioden som er gått. Fordi markedskursen kan endres i en framtidig periode, omfatter 
ikke beregning av basisresultat per aksje slike ordinære aksjer med betinget utstedelse før utløpet av perioden for 
betingelsen, fordi ikke alle nødvendige betingelser er oppfylt.

55.  Antallet ordinære aksjer med betinget utstedelse kan avhenge av framtidige resultater og framtidige markedskurser 
på ordinære aksjer. I slike tilfeller er antallet ordinære aksjer inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje 
basert på begge betingelsene (dvs. resultatet fram til dette tidspunktet samt gjeldende markedskurs ved utløpet 
av rapporteringsperioden). Ordinære aksjer med betinget utstedelse er ikke inkludert i beregningen av utvannet 
resultat per aksje med mindre begge betingelsene er oppfylt.
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56.  I andre tilfeller avhenger antallet ordinære aksjer med betinget utstedelse av et annen betingelse enn resultat eller 
markedskurs (for eksempel åpning av et nærmere bestemt antall detaljhandler). I slike tilfeller og under forutsetning 
av at betingelsens nåværende status forblir uendret fram til utløpet av perioden for betingelsen, er ordinære aksjer 
med betinget utstedelse inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje i samsvar med betingelsens status 
ved utløpet av rapporteringsperioden.

57.  Ordinære aksjer med betinget utstedelse (bortsett fra de som omfattes av en betinget aksjeavtale, for eksempel 
konvertible instrumenter med betinget utstedelse) inkluderes i beregningen av utvannet resultat per aksje på 
følgende måte:

a)  et foretak avgjør om potensielle ordinære aksjer kan antas å ville kunne utstedes på grunnlag av de 
betingelsene som er angitt for utstedelsen av dem i samsvar med bestemmelsene om betingede ordinære aksjer 
i nr. 52–56,

 og

b)  dersom disse potensielle ordinære aksjene skal gjenspeiles i utvannet resultat per aksje, bestemmer foretaket 
aksjenes innvirkning på beregningen av utvannet resultat per aksje ved å følge bestemmelsene vedrørende 
opsjoner og tegningsretter i nr. 45–48, bestemmelsene vedrørende konvertible instrumenter i nr. 49–51, 
bestemmelsene vedrørende kontrakter som kan gjøres opp i ordinære aksjer eller kontanter i nr. 58–61, eller 
andre relevante bestemmelser.

Utøvelse eller konvertering forutsettes imidlertid ikke for beregning av utvannet resultat per aksje, med mindre 
det forutsettes utøvelse eller konvertering av tilsvarende utestående potensielle ordinære aksjer uten betinget 
utstedelse.

Kon t r ak t e r  som kan  g jø r e s  opp  i  o rd inære  aks j e r  e l l e r  kon t an t e r

58.  når et foretak har utstedt en kontrakt som etter foretakets eget valg kan gjøres opp i ordinære aksjer eller 
kontanter, skal foretaket forutsette at kontrakten vil bli gjort opp i ordinære aksjer, og resultatet i form 
av potensielle ordinære aksjer skal inkluderes i utvannet resultat per aksje dersom virkningen av dette er 
utvannende.

59.  Når en slik kontrakt blir lagt fram for regnskapsmessige formål som eiendel eller forpliktelse eller inneholder 
en egenkapitaldel og en forpliktelsesdel, skal foretaket justere telleren for eventuelle endringer i resultatet 
som ville vært en følge av dette i løpet av perioden dersom kontrakten i sin helhet var blitt klassifisert som et 
egenkapitalinstrument. Denne justeringen ligner justeringen som kreves i henhold til nr. 33.

60.  for kontrakter som kan gjøres opp i ordinære aksjer eller kontanter etter innehaverens eget valg, skal det 
alternativet som er mest utvannende av et oppgjør i kontanter og et oppgjør i aksjer benyttes i beregningen av 
utvannet resultat per aksje.

61.  Et eksempel på en kontrakt som kan gjøres opp i ordinære aksjer eller i kontanter er et gjeldsinstrument som ved 
forfall gir foretaket en ubegrenset rett til å gjøre opp hovedstolen i kontanter eller i sine egne ordinære aksjer. 
Et annet eksempel er en utstedt salgsopsjon som gir innehaveren et valg mellom oppgjør i ordinære aksjer eller 
kontanter.

K jøp t e  ops jone r

62.  Kontrakter som for eksempel kjøpte salgsopsjoner og kjøpte kjøpsopsjoner (dvs. opsjoner som foretaket innehar 
på sine egne ordinære aksjer) er ikke inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje, fordi virkningen av å 
inkludere dem ville være motsatt utvannende. Salgsopsjoner ville bare bli utøvd dersom utøvelseskursen var høyere 
enn markedskursen, og kjøpsopsjonen ville bare bli utøvd dersom utøvelseskursen var lavere enn markedskursen.

U t s t ed t e  s a lg sops jone r

63.  kontrakter som krever at foretaket kjøper tilbake sine egne aksjer, så som utstedte salgsopsjoner og 
terminkjøpskontrakter, gjenspeiles i beregningen av utvannet resultat per aksje dersom virkningen er 
utvannende. Dersom disse kontraktene er godt posisjonert for utøvelse i perioden (dvs. utøvelses- eller 
oppgjørskursen ligger over den gjennomsnittlige markedskursen for denne perioden), skal den potensielle 
utvannende virkningen på resultat per aksje beregnes slik: 

a)  det skal forutsettes at det ved begynnelsen av perioden vil bli utstedt et tilstrekkelig antall ordinære aksjer 
(til gjennomsnittlig markedskurs i løpet av perioden) til å framskaffe nødvendig proveny for å oppfylle 
kontrakten,
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b)  det skal også forutsettes at provenyet fra utstedelsen av benyttes til å oppfylle kontrakten (dvs. å kjøpe tilbake 
ordinære aksjer), 

 og

c)  de marginale ordinære aksjene (differansen mellom antallet ordinære aksjer som forutsettes utstedt og 
antallet ordinære aksjer som mottas ved oppfyllelse av kontrakten) skal inkluderes i beregningen av 
utvannet resultat per aksje.

TILBAKEVIRKENDE JUSTERINGER

64.  Dersom antallet ordinære aksjer eller potensielle ordinære utestående aksjer øker som følge av en fonds- eller 
bonusemisjon eller en aksjesplitt, eller minsker som et resultat av en motsatt aksjesplitt, skal beregningen av 
basisresultat og utvannet resultat per aksje for alle de presenterte periodene justeres med tilbakevirkende kraft. 
Dersom disse endringene skjer etter balansedagen, men før finansregnskapet er godkjent for offentliggjøring, 
skal beregningene per aksje for finansregnskapet og for finansregnskap som eventuelt er presentert for tidligere 
perioder, baseres på det nye antallet aksjer. når beregninger per aksje viser slike endringer i antallet aksjer, skal 
det opplyses om dette. i tillegg skal basisresultat og utvannet resultat per aksje for alle de presenterte periodene 
justeres for 

a)  virkningen av feil og justeringer som skyldes endringer i regnskapsprinsipper, som regnskapsføres med 
tilbakevirkende kraft,

 og

b)  virkningene av en virksomhetssammenslutning som er en sammenslåing av interesser.

65.  Et foretak omarbeider ikke utvannet resultat per aksje for noen av de foregående presenterte periodene for 
endringer i de forutsetningene som er benyttet i beregninger av resultat per aksje eller for konvertering av 
potensielle ordinære aksjer til ordinære aksjer.

PRESENTASJON

66.  et foretak skal i resultatregnskapet presentere basisresultat og utvannet resultat per aksje for resultat fra 
videreført virksomhet henførbart til morforetakets ordinære eiere, og for resultat henførbart til morforetakets 
ordinære eiere for perioden, for hver klasse av ordinære aksjer som har en annen rett til å ta del i periodens 
overskudd. et foretak skal presentere basisresultat og utvannet resultat per aksje på like fot for alle de 
presenterte periodene.

67.  Resultat per aksje presenteres for hver periode som det legges fram et resultatregnskap for. Dersom utvannet 
resultat per aksje blir rapportert for minst én periode, skal det rapporteres for alle de presenterte periodene, selv 
om det er lik basisresultat per aksje. Dersom basisresultat og utvannet resultat per aksje er likt, kan begge deler 
presenteres på én linje i resultatregnskapet.

68. et foretak som rapporterer om en virksomhet under avvikling, skal opplyse om basisresultat og utvannet resultat 
per aksje for denne virksomheten, enten i resultatregnskapet eller i notene til finansregnskapet.

69. et foretak skal presentere basisresultat og utvannet resultat per aksje, selv om beløpene er negative (dvs. et 
underskudd per aksje).

OPPLYSNINGER

70.  et foretak skal opplyse om følgende:

a)  Beløpene benyttet som tellere i beregningen av basisresultat og utvannet resultat per aksje, samt en 
avstemming av disse beløpene til periodens resultat henførbart til morforetaket. avstemmingen skal omfatte 
de individuelle virkningene av hver klasse av instrumenter som påvirker resultat per aksje.

b)  veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer benyttet som nevner i beregningen av basisresultat og utvannet 
resultat per aksje, samt en avstemming av disse nevnerne til hverandre. avstemmingen skal omfatte de 
individuelle virkningene av hver klasse av instrumenter som påvirker resultat per aksje.
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c)  instrumenter (herunder aksjer med betinget utstedelse) som muligvis vil kunne utvanne basisresultat per 
aksje i framtiden, men som ikke ble omfattet av beregningen av utvannet resultat per aksje fordi de er 
motsatt utvannende for den presenterte perioden eller de presenterte periodene.

d)  en beskrivelse av transaksjoner med ordinære aksjer eller potensielle ordinære aksjer, bortsett fra de 
transaksjonene som er regnskapsført i samsvar med nr. 64, som skjer etter balansedagen og som vesentlig 
ville ha endret antallet ordinære aksjer eller potensielle ordinære utestående aksjer ved utløpet av perioden 
dersom disse transaksjonene hadde skjedd før utløpet av rapporteringsperioden.

71.  Eksempler på transaksjoner i nr. 70 bokstav d) omfatter: 

a)  utstedelse av aksjer mot kontanter, 

b)  utstedelse av aksjer når provenyet benyttes til å betale tilbake gjeld eller utestående preferanseaksjer på 
balansedagen, 

c)  innløsning av ordinære utestående aksjer, 

d)  konvertering eller utøvelse av potensielle ordinære aksjer som er utestående på balansedagen, til ordinære 
aksjer, 

e)  utstedelse av opsjoner, tegningsretter eller konvertible instrumenter, 

 og 

f)  det faktum at det foreligger betingelser som ville ha ført til utstedelse av aksjer med betinget utstedelse.

Beløp for resultat per aksje blir ikke justert for slike transaksjoner som skjer etter balansedagen, fordi slike 
transaksjoner påvirker ikke omfanget av kapital som brukes til å produsere periodens resultat.

72.  Finansielle instrumenter og andre kontrakter som genererer potensielle ordinære aksjer, kan inneholde vilkår 
og betingelser som påvirker målingen av basisresultat og utvannet resultat per aksje. Slike vilkår og betingelser 
kan avgjøre hvorvidt potensielle ordinære aksjer er utvannende, og dersom de er det, virkningen på veid 
gjennomsnittlig antall utestående aksjer samt eventuelle konsekvensjusteringer av resultat henførbart til ordinære 
eiere. Det oppfordres til at opplysninger om vilkår og betingelser vedrørende slike finansielle instrumenter og andre 
kontrakter gis, selv om det ellers ikke er påkrevd (se IAS 32).

73.  Dersom et foretak, i tillegg til basisresultat og utvannet resultat per aksje, opplyser om beløp per aksje for en 
annen rapportert resultatstørrelse i resultatregnskapet enn den som kreves av denne standard, skal slike beløp 
beregnes ved hjelp av veid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer fastsatt i samsvar med denne standard. Det 
skal opplyses om basisresultat og utvannet resultat per aksje knyttet til en slik resultatstørrelse på like fot, og 
dette presenteres i notene til finansregnskapet. et foretak skal angi på hvilket grunnlag telleren (tellerne) blir 
fastsatt, herunder om beløp per aksje er før skatt eller etter skatt. Dersom det benyttes en resultatstørrelse i 
resultatregnskapet som ikke blir rapportert som en post i resultatregnskapet, skal det legges fram en avstemming 
mellom den benyttede størrelsen og en post som rapporteres i resultatregnskapet.

IKRAFTTREDELSE

74.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

TILBAKETREKNING AV ANDRE UTTALELSER

75.  Denne standard erstatter IAS 33: «Resultat per aksje» (utstedt 1997).

76.  Denne standard erstatter SIC-24: «Resultat per aksje — finansielle instrumenter og andre avtaler som kan gjøres 
opp med aksjer».
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VEDLEGG A

Veiledning i anvendelse

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard.

Resultat som er henførbart til morforetaket

A1.  For å beregne resultat per aksje på grunnlag av konsernregnskapet, viser resultat henførbart til morforetaket til 
det konsoliderte foretakets resultat etter justering for minoritetsinteresser.

Tegningsrettemisjoner

A2.  Utstedelse av ordinære aksjer på tidspunktet for utøvelse eller konvertering av potensielle ordinære aksjer 
fører ikke normalt til et bonuselement. Dette skyldes at de potensielle ordinære aksjene vanligvis utstedes 
til full verdi, noe som fører til en forholdsmessig endring i ressursene som er tilgjengelige for foretaket. I en 
tegningsrettsemisjon er imidlertid utøvelseskursen ofte lavere enn aksjenes virkelige verdi. Derfor, og slik det er 
nevnt i nr. 70 bokstav b), inneholder en slik tegningsrettsemisjon et bonuselement. Dersom en tegningsrettsemisjon 
tilbys alle aksjeeiere, er antallet ordinære aksjer som skal benyttes i beregningen av basisresultat, og utvannet 
resultat per aksje for alle periodene før emisjon av tegningsretten, lik antallet ordinære utestående aksjer før 
emisjonen, multiplisert med følgende faktor:

 (Virkelig verdi per aksje umiddelbart før utøvelse av tegningsrettene) / (teoretisk virkelig verdi per aksje etter 
utøvelse av tegningsrettene)

 Den teoretiske virkelige verdien per aksje etter utøvelse av tegningsretten beregnes ved å legge sammen den 
samlede markedsverdien av aksjene umiddelbart før utøvelse av rettene og provenyet fra utøvelsen av rettene, og 
dividere dette med antallet utestående aksjer etter utøvelsen av rettene. Der rettene skal omsettes offentlig, atskilt 
fra aksjene før utøvelsestidspunktet, fastsettes den virkelige verdien for denne beregningen ved avslutningen av 
den siste dagen da aksjene blir omsatt sammen med tegningsrettene.

Kontrolltall

A3.  For å illustrere anvendelsen av begrepet kontrolltall beskrevet i nr. 42 og nr. 43 forutsettes at et foretak har et 
overskudd fra videreført virksomhet henførbart til morforetaket på 4 800 VE(1), et tap fra virksomheter under 
avvikling henførbart til morforetaket på (7 200 VE), et tap henførbart til morforetaket på (2 400 VE), samt 2 000 
ordinære aksjer og 400 potensielle ordinære utestående aksjer. Foretakets basisresultat per aksje er 2,40 VE for 
videreført virksomhet, (3,60 VE) for virksomhet under avvikling og (1,20 VE) for tapet. De 400 potensielle 
ordinære aksjene er inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje fordi utfallet av dette på 2,00 VE i 
resultat per aksje for videreført virksomhet er utvannende, idet det ikke forutsettes noen påvirkning fra resultatet 
på disse 400 potensielle ordinære aksjene. Fordi overskudd fra videreført virksomhet henførbart til morforetaket 
er lik kontrolltallet, inkluderer foretaket også de 400 potensielle ordinære aksjene i beregningen av de andre 
beløpene for resultat per aksje, selv om beløpene for resultat per aksje er motsatt utvannende sett i forhold til 
deres sammenlignbare beløp for basisresultat per aksje, dvs. underskuddet per aksje er mindre [(3,00 VE) per 
aksje for underskuddet fra virksomheten under avvikling og (1,00 VE) per aksje for underskuddet].

(1) I denne veiledningen er beløp angitt i «valutaenheter» (VE).
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Gjennomsnittlig markedskurs på ordinære aksjer

A4.  For å beregne utvannet resultat per aksje blir den gjennomsnittlige markedskursen på ordinære aksjer som antas 
å bli utstedt, beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig markedskurs på de ordinære aksjene i løpet av perioden. 
Teoretisk ville alle markedstransaksjoner for et foretaks ordinære aksjer kunne inkluderes i fastsettelsen av 
gjennomsnittlig markedskurs. I praksis vil imidlertid et enkelt gjennomsnitt av ukentlige eller månedlige kurser 
vanligvis være tilstrekkelig.

A5.  Generelt er sluttkursene tilstrekkelige til at gjennomsnittlig markedskurs kan beregnes. Når kursene svinger mye, 
vil et gjennomsnitt av høyeste og laveste kurser vanligvis gi en mer representativ kurs. Metoden som benyttes til å 
beregne gjennomsnittlig markedskurs, benyttes konsekvent med mindre den ikke lenger er representativ på grunn 
av endrede forhold. Et foretak som for eksempel har benyttet sluttkurser i markedet til å beregne gjennomsnittlig 
markedskurs over flere år med relativt stabile kurser, kan skifte til et gjennomsnitt av høye og lave kurser dersom 
kursene begynner å svinge mye, og sluttkursene i markedet ikke lenger gir en representativ gjennomsnittskurs.

Opsjoner, tegningsretter og tilsvarende

A6.  Opsjoner eller tegningsretter til kjøp av konvertible instrumenter antas å bli utøvd for å kjøpe det konvertible 
instrumentet når gjennomsnittlig kurs på både det konvertible instrumentet og de ordinære aksjene som kan mottas 
ved konverteringen, er høyere enn utøvelseskursen på opsjonene eller tegningsrettene. Slik utøvelse forutsettes 
imidlertid ikke med mindre en eventuell konvertering av tilsvarende utestående konvertible instrumenter også 
forutsettes.

A7.  Opsjoner eller tegningsretter kan tillate eller kreve overtakelse av gjeld eller instrumenter i foretaket (eller i 
morforetaket eller et datterforetak) i betaling for hele eller en del av utøvelseskursen. I beregningen av utvannet 
resultat per aksje har disse opsjonene eller tegningsrettene en utvannende virkning dersom a) gjennomsnittlig 
markedskurs på de tilknyttede ordinære aksjene i perioden overstiger utøvelseskursen, eller b) salgskursen 
på instrumentet som skal overtas, er lavere enn kursen som instrumentet kan overtas til i henhold til opsjons- 
eller tegningsrettsavtalen, og den rabatten som dette gir, etablerer en effektiv utøvelseskurs som ligger under 
markedskursen på de ordinære aksjene som kan fås ved utøvelsen. I beregningen av utvannet resultat per aksje 
forutsettes disse opsjonene eller tegningsrettene å bli utøvd, og gjeldsinstrumentene eller andre instrumenter 
forutsettes å bli overtatt. Dersom overtakelse av kontanter er mer fordelaktig for innehaveren av opsjonen eller 
tegningsretten, og kontrakten tillater overtakelse av kontanter, forutsettes det en overtakelse av kontanter. Renter 
(etter skatt) på gjeld som antas å bli overtatt, tilbakeføres som en justering av telleren.

A8.  Preferanseaksjer med tilsvarende bestemmelser eller andre instrumenter med konverteringsopsjoner som tillater 
investor å betale i kontanter for en mer fordelaktig konverteringskurs, behandles på tilsvarende måte.

A9.  De underliggende vilkårene i visse opsjoner eller tegningsretter kan kreve at provenyet som mottas fra utøvelsen 
av disse instrumentene, anvendes til å løse inn gjeld eller andre instrumenter i foretaket (eller i morforetaket eller 
et datterforetak). I beregningen av utvannet resultat per aksje forutsettes disse opsjonene eller tegningsrettene å 
bli utøvd, og provenyet anvendt til å kjøpe gjelden til gjennomsnittlig markedskurs istedenfor å kjøpe ordinære 
aksjer. Det overskytende provenyet som mottas fra den forutsatte utøvelsen ut over det beløpet som anvendes til 
det forutsatte kjøpet av gjeld, tas i betraktning (dvs. forutsettes å bli benyttet til tilbakekjøp av ordinære aksjer) 
i beregningen av utvannet resultat per aksje. Renter (etter skatt) på gjeld som antas å bli kjøpt opp, tilbakeføres 
som en justering av telleren.

Utstedte salgsopsjoner

A10.  For å illustrere anvendelsen av nr. 63, forutsettes det at et foretak har utestående 120 utstedte salgsopsjoner på 
sine ordinære aksjer med en utøvelseskurs på 35 VE. Gjennomsnittlig markedskurs på de ordinære aksjene i 
perioden er 28 VE. I beregningen av utvannet resultat per aksje forutsetter foretaket at det har utstedt 150 aksjer 
til 28 VE per aksje i begynnelsen av perioden for å oppfylle sin salgsplikt på 4200 VE. Differansen mellom de 
utstedte 150 ordinære aksjene og de 120 ordinære aksjene som ble mottatt ved oppfyllelsen av salgsopsjonen (30 
marginale ordinære aksjer) legges til telleren i beregningen av utvannet resultat per aksje.
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Instrumenter i datterforetak, felleskontrollert virksomhet eller tilknyttede foretak

A11.  Potensielle ordinære aksjer i et datterforetak, i en felleskontrollert virksomhet eller i et tilknyttet foretak som er 
konvertible til enten ordinære aksjer i datterforetaket, i den felleskontrollerte virksomheten eller i det tilknyttede 
foretaket, eller til ordinære aksjer i morforetak, i deltakeren i felleskontrollert virksomhet eller i investor (det 
regnskapspliktige foretaket) blir inkludert i beregningen av utvannet resultat per aksje på følgende måte:

a)  Instrumenter utstedt av et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak som setter 
innehaverne av disse i stand til å få ordinære aksjer i datterforetaket, den felleskontrollerte virksomheten 
eller det tilknyttede foretaket, blir inkludert i beregningen av informasjon om utvannet resultat per aksje 
i datterforetaket, den felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket. Disse resultatene per 
aksje blir deretter inkludert i det regnskapspliktige foretakets beregning av resultat per aksje, basert på det 
regnskapspliktige foretakets beholdning av instrumenter i datterforetaket, den felleskontrollerte virksomheten 
eller det tilknyttede foretaket.

b)  Instrumenter i et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak som er konvertible til 
det regnskapspliktige foretakets ordinære aksjer, blir tatt i betraktning blant de potensielle ordinære aksjene 
i det regnskapspliktige foretaket for beregning av utvannet resultat per aksje. Likedan blir opsjoner eller 
tegningsretter utstedt av et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak om å kjøpe 
det regnskapspliktige foretakets ordinære aksjer, tatt i betraktning blant de potensielle ordinære aksjene i det 
regnskapspliktige foretaket for beregning av konsolidert utvannet resultat per aksje.

A12.  For å fastsette virkningen av resultat per aksje på instrumenter utstedt av et regnskapspliktig foretak som er 
konvertible til ordinære aksjer i et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak, 
forutsettes instrumentene å bli konvertert, og telleren (resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere) om 
nødvendig justert i samsvar med nr. 33. I tillegg til disse justeringene blir telleren justert for alle endringer 
i resultatet som registreres av det regnskapspliktige foretaket (for eksempel utbytteinntekt eller inntekt 
etter egenkapitalmetoden) som er henførbare til økningen i antallet ordinære aksjer i datterforetaket, den 
felleskontrollerte virksomheten eller det tilknyttede foretaket som er utestående som følge av den forutsatte 
konverteringen. Telleren i beregningen av utvannet resultat per aksje påvirkes ikke fordi antallet utestående 
ordinære aksjer i det regnskapspliktige foretaket ikke endres ved den antatte konverteringen.

Deltakende egenkapitalinstrumenter og ordinære aksjer i to kategorier

A13.  Egenkapitalen i enkelte foretak omfatter:

a)  Instrumenter som inngår i utbyttet sammen med ordinære aksjer i samsvar med en på forhånd fastsatt formel 
(for eksempel to for en), noen ganger med en øvre grense for omfanget av slik deltakelse (for eksempel opp 
til, men ikke over, et bestemt beløp per aksje).

b)  En klasse av ordinære aksjer som har en annen utbyttesats enn en annen klasse av ordinære aksjer, men uten 
fortrinnsretter eller andre særlige retter.

A14.  For å beregne utvannet resultat per aksje forutsettes konvertering for de instrumentene som er beskrevet i 
nr. A13 og som er konvertible til ordinære aksjer, dersom virkningen er utvannende. For de instrumentene som 
ikke er konvertible til en klasse av ordinære aksjer, fordeles periodens resultat på de ulike klassene av aksjer og 
deltakende egenkapitalinstrumenter i samsvar med deres utbytteretter eller andre retter til å ta del i tilbakeholdt 
resultat. Slik beregnes basisresultat og utvannet resultat per aksje:

a)  Resultat henførbart til morforetakets ordinære eiere, justeres (overskudd reduseres og underskudd økes) med 
det utbyttet som er vedtatt for perioden for hver klasse av aksjer og med det kontraktsmessige utbyttebeløpet 
(eller renter på deltakende obligasjoner) som må betales i perioden (for eksempel ubetalt kumulativt 
utbytte).

b)  Det gjenstående resultatet fordeles på ordinære aksjer og deltakende egenkapitalinstrumenter i det omfang 
hvert instrument inngår i resultat per aksje, som om hele resultatet for perioden var blitt utdelt. Det samlede 
resultatet som fordeles på hver klasse av egenkapitalinstrumenter, beregnes ved å legge sammen beløpet som 
er tilordnet utbytte, og det som er tilordnet annen deltakelse.
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c)  Det samlede resultatet som fordeles på hver klasse av egenkapitalinstrumenter, divideres med det antallet 
utestående instrumenter som resultat per aksje er fordelt på, for å fastsette instrumentets resultat per aksje.

 For beregning av utvannet resultat per aksje inkluderes alle potensielle ordinære aksjer som forutsettes å være 
blitt utstedt, i utestående ordinære aksjer.

Delvis betalte aksjer

A15.  Når ordinære aksjer er utstedt, men ikke fullt ut innbetalt, blir de i beregningen av basisresultat per aksje 
behandlet som en brøkdel av en ordinær aksje som uttrykker deres rett til å ta del i utbyttet i regnskapsperioden, 
sett i forhold til en ordinær aksje som er innbetalt i sin helhet.

A16. I den utstrekning delvis betalte aksjer ikke gir rett til å ta del i utbyttet i løpet av perioden, blir de i beregningen 
av utvannet resultat per aksje behandlet som om de var tegningsretter eller opsjoner. Den ikke innbetalte balansen 
forutsettes å representere proveny benyttet til å kjøpe ordinære aksjer. Antallet aksjer inkludert i utvannet resultat 
per aksje er differansen mellom antallet tegnede aksjer og antallet aksjer som antas å bli kjøpt.
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VEDLEGG B

Endringer i andre uttalelser

Endringene i dette vedlegg skal anvendes på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller 
senere. Dersom et foretak anvender denne standard på en tidligere periode, får disse endringene anvendelse på den 
tidligere perioden.

B1.  I internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS), herunder internasjonale regnskapsstandarder 
og tolkninger, som er gjeldende i desember 2003, erstattes henvisninger til IAS 33: «Resultat per aksje» med 
henvisninger til IAS 33: «Resultat per aksje».
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INTERNASJONAL REGNSKAPSSTANDARD 40

Investeringseiendom

OVERSIKT

Nr.

Formål 1

Virkeområde 2-4

Definisjoner 5-15

Innregning 16-19

Måling ved innregning 20-29

Måling etter innregning 30-56

Regnskapsprinsipp 30-32

Modell med virkelig verdi 33-55

Virkelig verdi kan ikke måles på en pålitelig måte 53-55

Anskaffelseskostmodellen 56

Overføringer 57-65

Avhendinger 66-73

Opplysninger 74-79

Modell med virkelig verdi, samt anskaffelseskostmodellen 74-79

Modell med virkelig verdi 76-78

Anskaffelseskostmodellen 79

Overgangsbestemmelser 80-84

Modell med virkelig verdi 80-82

Anskaffelseskostmodellen 83-84

Ikrafttredelse 85

Oppheving av IAS 40 (2000) 86

Denne reviderte standard erstatter IAS 40 «Investeringseiendom» (2000), og skal anvendes på årsregnskap som 
omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse.

FORMÅL

1.  Formålet med denne standard er å fastsette den regnskapsmessige behandlingen av investeringseiendom og 
tilknyttede opplysningskrav.
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VIRKEOMRÅDE

2.  Denne standard skal anvendes ved innregning av, måling av og opplysninger om investeringseiendom.

3.  Denne standard omhandler blant annet måling i en leietakers finansregnskap av investeringseiendomsinteresser 
som innehas i henhold til en leieavtale som regnskapsføres som en finansiell leieavtale, samt måling i en utleiers 
finansregnskap av investeringseiendom som er leid ut til en leietaker i henhold til en operasjonell leieavtale. Denne 
standard kommer ikke til anvendelse på saker som omfattes av IAS 17: «Leieavtaler», herunder 

a)  klassifisering av leieavtaler som finansielle leieavtaler eller operasjonelle leieavtaler,

b)  innregning av leieinntekt fra investeringseiendom (se også IAS 18: «Driftsinntekter»),

c)  måling i en leietakers finansregnskap av eiendomsinteresser som innehas i henhold til en leieavtale som 
regnskapsføres som en operasjonell leieavtale,

d)  måling i en utleiers finansregnskap av utleiers nettoinvestering i en finansiell leieavtale,

e)  regnskapsføring av salgs- og tilbakeleietransaksjoner, 

 og 

f)  opplysninger om finansielle leieavtaler og operasjonelle leieavtaler.

4.  Denne standard får ikke anvendelse på 

a)  biologiske eiendeler knyttet til landbruksvirksomhet (se IAS 41: «Landbruk»), og

b)  mineralrettigheter og mineralreserver, for eksempel olje, naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser.

DEFINISJONER

5.  følgende begreper anvendes i denne standard:

«Balanseført verdi» er det beløp som en eiendel er innregnet med i balansen.

«anskaffelseskost» er det beløp i kontanter eller i kontantekvivalenter som er betalt, eller den virkelige verdien 
av et annet vederlag som er avgitt for å anskaffe en eiendel på tidspunktet for anskaffelse eller tilvirkning.

«virkelig verdi» er det beløp en eiendel kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom 
velinformerte, frivillige parter.

«investeringseiendom» er eiendom (tomt eller bygning eller del av en bygning, eller begge deler) som benyttes 
(av eieren eller av leietakeren i henhold til en finansiell leieavtale) for å opptjene leieinntekter eller for 
verdistigning på kapital eller begge deler, heller enn for 

a)  bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål, 

 eller

b)  for salg som en del av ordinær virksomhet.
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«eierbenyttet eiendom» er eiendom som benyttes (av eieren eller av leietakeren i henhold til en finansiell 
leieavtale) for bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål.

6.  en eiendomsinteresse som innehas av en leietaker i henhold til en operasjonell leieavtale, kan bare 
klassifiseres og regnskapsføres som investeringseiendom dersom eiendommen ellers ville oppfylt definisjonen 
av en investeringseiendom, og leietaker benytter modellen med virkelig verdi fastsatt i nr. 33–55 for den 
innregnede eiendelen. Dette klassifiseringsalternativet er tilgjengelig for hver enkelt eiendom. når dette 
klassifiseringsalternativet imidlertid er valgt for én slik eiendomsinteresse som innehas i henhold til en 
operasjonell leieavtale, skal all eiendom som er klassifisert som investeringseiendom, regnskapsføres ved hjelp 
av modellen med virkelig verdi. når dette klassifiseringsalternativet er valgt, omfattes enhver interesse som er 
klassifisert på denne måten, av opplysningskravene i nr. 74–78.

7.  Investeringseiendom innehas for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning på kapital, eller begge deler. En 
investeringseiendom genererer derfor kontantstrømmer som stort sett er uavhengige av de andre eiendelene som 
foretaket innehar. Dette skiller investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom. Produksjon eller levering av varer 
eller tjenester (eller bruk av eiendom for administrative formål) genererer kontantstrømmer som ikke bare er 
henførbare til eiendom, men også til andre eiendeler som benyttes i produksjons- eller leveringsprosessen. IAS 16: 
«Eiendom, anlegg og utstyr» gjelder for eierbenyttet eiendom.

8.  Følgende er eksempler på investeringseiendom:

a)  Tomt som holdes for langsiktig verdistigning på kapital heller enn for kortsiktig salg som en del av ordinær 
virksomhet.

b)  Tomt som holdes for framtidig bruk som for tiden ikke er fastsatt. (Dersom et foretak ikke har bestemt at det 
vil benytte tomten enten som eierbenyttet eiendom eller for kortsiktig salg som en del av ordinær virksomhet, 
anses tomten som anvendt for verdistigning på kapital.)

c)  En bygning som eies av foretaket (eller innehas av foretaket i henhold til en finansiell leieavtale), og som leies 
ut i henhold til én eller flere operasjonelle leieavtaler.

d)  En bygning som ikke er bruk, men som innehas for utleie i henhold til én eller flere operasjonelle leieavtaler.

9.  Følgende er eksempler på poster som ikke er investeringseiendom, og som derfor faller utenfor virkeområdet til 
denne standard:

a)  Eiendom som holdes for salg som en del av ordinær virksomhet eller som en del av en bygge- eller 
utviklingsprosess for slikt salg (se IAS 2: «Beholdninger»), for eksempel eiendom som bare er anskaffet for 
påfølgende avhending i nær framtid, eller for utvikling og videresalg.

b)  Eiendom som bygges eller utvikles på vegne av tredjemann (se IAS 11: «Anleggskontrakter»).

c)  Eierbenyttet eiendom (se IAS 16), herunder (blant annet) eiendom som holdes for framtidig bruk som 
eierbenyttet eiendom, eiendom som holdes for framtidig utvikling og påfølgende bruk som eierbenyttet 
eiendom, eiendom der ansatte holder til (enten de ansatte betaler leie til markedspris eller ikke), og eierbenyttet 
eiendom som holdes i påvente av avhending.

d)  Eiendom som er under bygging eller utvikling for framtidig bruk som investeringseiendom. IAS 16 
gjelder slik eiendom fram til bygging eller utvikling er fullført, på det tidspunktet blir eiendommen til 
en investeringseiendom, og denne standard kommer til anvendelse. Denne standard gjelder imidlertid 
for eksisterende investeringseiendommer som er under ombygging for fortsatt framtidig bruk som 
investeringseiendom (se nr. 58).

e)  Eiendom som leies ut til et annet foretak i henhold til en finansiell leieavtale.
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10.  Visse eiendommer omfatter en del som benyttes til å opptjene leieinntekter eller for verdistigning på kapital, og en 
annen del som benyttes til bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål. 
Dersom disse delene kan selges hver for seg (eller leies ut hver for seg i henhold til en finansiell leieavtale), 
regnskapsfører et foretak delene hver for seg. Dersom delene ikke kan selges hver for seg, er eiendommen en 
investeringseiendom bare dersom en ubetydelig del innehas for bruk i produksjon eller levering av varer eller 
tjenester, eller for administrative formål.

11.  I visse tilfeller leverer et foretak tilleggstjenester til leietakerne av en eiendom som innehas av foretaket. Et foretak 
behandler en slik eiendom som investeringseiendom dersom tjenestene er ubetydelige i forhold til ordningen som 
helhet. Et eksempel kan være der eieren av en kontorbygning sørger for sikkerhets- og vedlikeholdstjenester for 
leietakerne som holder til i bygningen.

12.  I andre tilfeller leveres betydelige tjenester. Dersom et foretak for eksempel eier og driver et hotell, er tjenester som 
leveres til gjestene betydelige i forhold til ordningen som helhet. Et eierdrevet hotell er derfor eierbenyttet eiendom, 
og ikke investeringseiendom.

13.  Det kan være vanskelig å avgjøre om tilleggstjenester er så betydelige at en eiendom ikke kvalifiserer som 
investeringseiendom. For eksempel overfører eieren av et hotell noen ganger ansvarsområder til tredjemann i 
henhold til en driftskontrakt. Vilkårene i slike kontrakter varierer mye. I den ene enden av spekteret kan eierens 
stilling i realiteten være som passiv investor. I den andre enden av spekteret kan eieren ganske enkelt ha satt ut de 
daglige funksjonene, og samtidig beholdt en betydelig eksponering for variasjoner i kontantstrømmene som driften 
av hotellet genererer.

14.  Det er nødvendig med utøvelse av skjønn for å avgjøre om en eiendom kvalifiserer som investeringseiendom. 
Et foretak utvikler kriterier slik at det kan utøve et slikt skjønn konsekvent og i samsvar med definisjonen av 
investeringseiendom, og med den tilhørende veiledningen i nr. 7–13. Nr. 75 bokstav a) krever at et foretak opplyser 
om disse kriteriene når klassifiseringen er vanskelig.

15.  I noen tilfeller eier et foretak eiendom som blir utleid til og benyttes av foretakets morforetak eller et annet 
datterforetak. Eiendommen kvalifiserer dermed ikke som investeringseiendom i konsernregnskapet, fordi 
eiendommen er en eierbenyttet eiendom sett fra perspektivet til konsernet som helhet. Sett fra perspektivet til 
foretaket som eier den, er eiendommen imidlertid en investeringseiendom dersom den oppfyller definisjonen i 
nr. 5. Utleieren behandler derfor eiendommen som investeringseiendom i sitt individuelle finansregnskap.

INNREGNING

16.  investeringseiendom skal innregnes som en eiendel når, og bare når

a)  det er sannsynlig at de framtidige økonomiske fordelene knyttet til investeringseiendommen vil tilflyte 
foretaket, 

 og 

b)  investeringseiendommens anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte.

17.  Et foretak evaluerer i henhold til dette innregningsprinsippet alle sine utgifter vedrørende investeringseiendom 
på det tidspunktet de påløp. Disse utgiftene omfatter utgifter som opprinnelig er påløpt for å anskaffe en 
investeringseiendom, og utgifter påløpt i etterhånd for å legge noe til, erstatte en del av eller gi service til 
eiendommen.

18.  I henhold til innregningsprinsippet i nr. 16 skal et foretak i den balanseførte verdien av en investeringseiendom 
ikke innregne utgiftene til den daglige service av en slik eiendom. Disse utgiftene skal isteden innregnes i resultatet 
etter hvert som de påløper. Utgifter til den daglige service er primært utgifter til lønn og forbruksvarer, og kan 
omfatte anskaffelseskost av mindre deler. Formålet med disse utgiftene er ofte beskrevet som for «reparasjoner og 
vedlikehold» av eiendommen.
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19.  Deler av investeringseiendommer kan være anskaffet ved utskifting. Vegger innvendig kan for eksempel 
være en utskifting av de opprinnelige veggene. I henhold til innregningsprinsippet skal et foretak, dersom 
innregningskriteriene er oppfylt, innregne utgiftene til utskifting av enkeltdeler av en investeringseiendom i 
den balanseførte verdien av en investeringseiendom når denne utgiften påløper. Den balanseførte verdien av de 
enkeltdelene som blir skiftet ut, fraregnes i samsvar med fraregningsbestemmelsene i denne standard.

MÅLING VED INNREGNING

20.  en investeringseiendom skal i utgangspunktet måles til anskaffelseskost. transaksjonsutgifter skal inkluderes i 
førstegangsmålingen.

21.  Anskaffelseskost for en kjøpt investeringseiendom omfatter kjøpsprisen og alle direkte henførbare utgifter. Direkte 
henførbare utgifter omfatter for eksempel advokathonorarer for juridiske tjenester, avgifter for overføring av 
eiendom og andre transaksjonsutgifter.

22.  Anskaffelseskost for en egenbygd investeringseiendom er eiendommens anskaffelseskost på tidspunktet da 
byggingen eller utviklingen er fullført. Fram til dette tidspunktet skal et foretak anvende IAS 16. På dette 
tidspunktet blir eiendommen en investeringseiendom, og denne standard kommer til anvendelse (se nr. 57 
bokstav e) og nr. 65).

23.  Anskaffelseskost for en investeringseiendom økes ikke som følge av 

a)  oppstartutgifter (med mindre de er nødvendige for å klargjøre eiendommen for planlagt bruk slik at den er i 
stand til å kunne virke slik den var tiltenkt av ledelsen),

b)  driftstap i oppstartfasen som pådras før investeringseiendommen kommer opp på planlagt utleienivå,

 eller

c)  unormalt høyt svinn av råvarer, arbeidskraft eller andre ressurser som pådras ved bygging eller utvikling av 
eiendommen.

24.  Dersom betaling for en investeringseiendom blir utsatt, er investeringseiendommens anskaffelseskost lik dens 
kontantprisekvivalent. Differansen mellom dette beløpet og de samlede betalingene innregnes som rentekostnad 
over kredittperioden.

25.  opprinnelig anskaffelseskost for en eiendomsinteresse som innehas i henhold til en leieavtale og klassifiseres 
som investeringseiendom, skal være slik det er fastsatt for en finansiell leieavtale i ias 17 nr. 20, dvs. at 
eiendelen skal innregnes til det laveste beløpet av eiendommens virkelige verdi og nåverdien av minsteleien. et 
tilsvarende beløp skal innregnes som forpliktelse i samsvar med samme nummer.

26.  For dette formål behandles en merpris betalt for en leieavtale som en del av minsteleien, og den inkluderes derfor 
i eiendelens anskaffelseskost, men ikke i eiendelens forpliktelse. Dersom en eiendomsinteresse som innehas i 
henhold til en leieavtale, blir klassifisert som investeringseiendom, er det denne interessen som regnskapsføres til 
virkelig verdi, og ikke den underliggende eiendommen. Veiledning vedrørende fastsettelse av en eiendomsinteresses 
virkelige verdi finnes for modellen med virkelig verdi angitt i nr. 33–52. Denne veiledningen er også relevant for 
fastsettelse av virkelig verdi når denne verdien benyttes som anskaffelseskost ved førstegangsinnregningen.

27.  Én eller flere investeringseiendommer kan være anskaffet i bytte mot én eller flere ikke-monetære eiendeler eller 
mot en kombinasjon av monetære og ikke-monetære eiendeler. Den følgende diskusjonen viser til et bytte av én 
ikke-monetær eiendel mot en annen, men kommer også til anvendelse på alle bytter beskrevet i forrige setning. 
Anskaffelseskost for en slik investeringseiendom måles til virkelig verdi med mindre a) byttetransaksjonen ikke har 
noe forretningsmessig innhold, eller b) verken den mottatte eller den avgitte eiendelens virkelige verdi kan måles 
på en pålitelig måte. Den anskaffede eiendelen blir målt på denne måten selv om et foretak ikke umiddelbart kan 
fraregne den avgitte eiendelen. Dersom den anskaffede eiendelen ikke blir målt til virkelig verdi, måles eiendelens 
anskaffelseskost til den avgitte eiendelens balanseførte verdi.
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28.  Et foretak fastsetter om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold ved at det tas i betraktning i 
hvilken utstrekning foretakets framtidige kontantstrømmer forventes endret som resultat av transaksjonen. En 
byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold dersom

a)  konfigurasjonen (dvs. risiko, tidsplan og beløp) for den mottatte eiendelens kontantstrømmer skiller seg fra 
konfigurasjonen av den overførte eiendelens kontantstrømmer,

 eller

b)  den foretaksspesifikke verdien av den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, blir 
endret som resultat av byttetransaksjonen,

 og 

c)  differansen i a) eller b) er betydelig i forhold til den virkelige verdien av eiendelene som ble byttet.

For å avgjøre om en byttetransaksjon har et forretningsmessig innhold, skal den foretaksspesifikke verdien av 
den delen av foretakets virksomhet som ble påvirket av transaksjonen, gjenspeile kontantstrømmer etter skatt. 
Resultatet av disse analysene kan være klart uten at foretaket må foreta detaljerte beregninger.

29.  Den virkelige verdien av en eiendel som det ikke finnes sammenlignbare markedstransaksjoner for, blir målt på en 
pålitelig måte dersom a) variabiliteten innenfor området av rimelige estimater av virkelig verdi ikke er betydelig 
for eiendelen, eller b) sannsynligheten av de ulike estimatene innenfor området kan vurderes på en rimelig måte 
og benyttes for å estimere virkelig verdi. Dersom foretaket på en pålitelig måte kan beregne den virkelige verdien 
av enten den mottatte eller den avgitte eiendelen, benyttes den avgitte eiendelens virkelige verdi til å måle 
anskaffelseskost, med mindre den mottatte eiendelens virkelige verdi framgår mest tydelig.

MÅLING ETTER INNREGNING

Regnskapsprinsipp

30.  med det unntak som er angitt i nr. 34, skal et foretak velge enten modellen med virkelig verdi i nr. 33–35 eller 
anskaffelseskostmodellen i nr. 56 som regnskapsprinsipp, og skal anvende dette prinsippet på alle foretakets 
investeringseiendommer.

31.  IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil» slår fast at en frivillig endring av 
regnskapsprinsipper bare skal gjøres dersom endringen vil føre til en mer hensiktsmessig presentasjon av 
transaksjoner, andre hendelser eller forhold i foretakets finansregnskap. Det er svært lite sannsynlig at en endring 
fra modellen med virkelig verdi til anskaffelseskostmodellen vil føre til en mer hensiktsmessig presentasjon.

32.  Denne standard krever at alle foretak skal fastsette den virkelige verdien av investeringseiendom, enten 
for målingsformål (dersom foretaket benytter modellen med virkelig verdi) eller for opplysningsformål 
(dersom det benytter anskaffelseskostmodellen). Det oppfordres til, men kreves ikke, at et foretak fastsetter 
investeringseiendommens virkelige verdi på grunnlag av en verdsetting foretatt av en uavhengig takstmann som 
har en anerkjent og relevant faglig kvalifikasjon og har nylig erfaring med lokaliseringen og kategorien til den 
investeringseiendommen som takseres.

Modell med virkelig verdi

33.  etter førstegangsinnregning skal et foretak som velger modellen med virkelig verdi, måle alle sine 
investeringseiendommer til virkelig verdi, bortsett fra i de tilfellene som er beskrevet i nr. 53.

34.  når en eiendomsinteresse som innehas av en leietaker i henhold til en operasjonell leieavtale, klassifiseres som 
investeringseiendom i henhold til nr. 6, kommer nr. 30 ikke til anvendelse og modellen med virkelig verdi skal 
benyttes.
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35.  en gevinst eller et tap som oppstår ved en endring i den virkelige verdien av investeringseiendom, skal innregnes 
i resultatet i perioden da gevinsten eller tapet oppstår.

36.  Den virkelige verdien av investeringseiendom er den prisen eiendommen kan omsettes for i en transaksjon på 
armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter (se nr. 5). Virkelig verdi utelukker spesifikt en estimert 
pris som er inflatert eller deflatert av særlige vilkår eller omstendigheter som atypisk finansiering, ordninger for 
salg og tilbakeleie, særlige vederlag eller ordninger fra alle som har tilknytning til salget.

37.  Et foretak fastsetter den virkelige verdien uten fradrag for transaksjonsutgifter som det måtte pådra seg ved salg 
eller annen avhending.

38.  Den virkelige verdien av investeringseiendom skal gjenspeile markedsforholdene på balansedagen.

39.  Virkelig verdi er tidsspesifikk til et gitt tidspunkt. Fordi markedsforhold kan endre seg, kan beløpet som rapporteres 
som virkelig verdi være ukorrekt eller uegnet dersom det estimeres på et annet tidspunkt. Definisjonen av virkelig 
verdi forutsetter også overdragelse og fullføring av salgskontrakten på samme tid uten noen prisjusteringer som 
kan bli gjort i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter dersom overdragelse 
og fullføring ikke skjer på samme tid.

40.  Den virkelige verdien av investeringseiendom gjenspeiler blant annet utleieinntekt fra løpende leieavtaler og 
rimelige og dokumenterbare forutsetninger som representerer hva velinformerte, frivillige parter ville forutsette om 
leieinntekter fra framtidige leieavtaler i lys av gjeldende forhold i markedet. Det gjenspeiler også, på tilsvarende 
grunnlag, eventuelle utgående kontantstrømmer (herunder leiebetalinger og andre utgående strømmer) som kan 
forventes med hensyn til eiendommen. Enkelte av disse utgående strømmene gjenspeiles i forpliktelsen, mens 
andre er knyttet til utgående strømmer som ikke blir innregnet i finansregnskapet før på et senere tidspunkt (for 
eksempel periodiske betalinger som variable leier).

41.  Nr. 25 fastsetter grunnlaget for førstegangsinnregning av anskaffelseskost for en interesse i en leid eiendom. 
Nr. 33 krever at interessen i den leide eiendommen om nødvendig måles på nytt til virkelig verdi. I en leieavtale 
som er framforhandlet til satsene i markedet, skal den virkelige verdien av en interesse i en leid eiendom ved 
overtakelsen, eksklusive alle forventede leiebetalinger (men inklusive de som vedrører innregnede forpliktelser), 
være lik null. Denne virkelige verdien endres ikke, uansett om en leid eiendel og forpliktelse av regnskapsmessige 
årsaker innregnes til virkelig verdi eller til nåverdien av minsteleien, i samsvar med IAS 17 nr. 20. Derfor skal en 
ny måling av en leid eiendel fra anskaffelseskost i samsvar med nr. 25 til virkelig verdi i samsvar med nr. 33, ikke 
føre til førstegangsgevinst eller -tap, med mindre den virkelige verdien blir målt på forskjellige tidspunkter. Dette 
kan forekomme når et foretak velger å anvende modellen med virkelig verdi etter førstegangsinnregning.

42.  Definisjonen av virkelig verdi viser til «velinformerte, frivillige parter». I denne sammenhengen betyr «velinformerte» 
at både den frivillige kjøperen og den frivillige selgeren er rimelig informert om investeringseiendommens art 
og egenskaper, dens faktiske og potensielle bruk og markedsforholdene på balansedagen. En frivillig kjøper er 
motivert, men ikke tvunget til å kjøpe. Denne kjøperen er verken overivrig eller fast bestemt på å kjøpe til enhver 
pris. Den antatte kjøperen vil ikke betale en høyere pris enn det et marked av velinformerte og frivillige kjøpere og 
selgere krever.

43.  En frivillig selger er verken overivrig eller tvunget til å selge, forberedt på å selge til enhver pris eller forberedt 
på vente på en pris som ikke anses som rimelig under de gjeldende forholdene i markedet. En frivillig selger 
er motivert til å selge investeringseiendommen på markedets vilkår for den beste prisen det er mulig å oppnå. 
De faktiske omstendighetene omkring eieren av den aktuelle investeringseiendommen er ikke en del av denne 
betraktningen fordi den frivillige selgeren er en hypotetisk eier (for eksempel vil en frivillig selger ikke ta i 
betraktning de særlige skattemessige omstendighetene til eieren av den aktuelle investeringseiendommen).

44.  Definisjonen av virkelig verdi viser til «på armlengdes avstand». En transaksjon på armlengdes avstand er 
en transaksjon mellom parter som ikke har noe bestemt eller særlig forhold til hverandre som gjør prisene i 
transaksjonene atypiske i forhold til markedet. Transaksjonen forutsettes å være mellom parter uten tilknytning til 
hverandre, der hver av partene opptrer selvstendig.
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45.  Den beste kunnskapen om virkelig verdi gis av gjeldende priser i et aktivt marked for en tilsvarende eiendom 
på samme sted og i samme stand og underlagt tilsvarende leieavtaler og andre kontrakter. Et foretak skal 
være påpasselig med å identifisere eventuelle ulikheter i eiendommens art, plassering eller tilstand, eller i de 
kontraktsmessige vilkårene i leieavtaler og andre kontrakter knyttet til eiendommen.

46.  I mangel av gjeldende priser i et aktivt marked av den typen som er beskrevet i nr. 45, tar et foretak i betraktning 
informasjon fra en rekke ulike kilder, herunder 

a)  gjeldende priser i et aktivt marked for eiendommer av en annen art, med andre betingelser eller med en annen 
plassering (eller underlagt andre leieavtaler eller andre kontrakter), justert for å vise disse ulikhetene,

b)  priser nylig oppnådd for tilsvarende eiendommer i mindre aktive markeder, med justeringer som gjenspeiler 
eventuelle endringer i økonomiske forhold etter tidspunktet for transaksjonene som skjedde til de nevnte 
prisene, 

 og 

c)  diskonterte kontantstrømprognoser basert på pålitelige estimater av framtidige kontantstrømmer, og støttet 
av vilkårene i eventuelle eksisterende leieavtaler og andre kontrakter, samt (der dette er mulig) av ekstern 
kunnskap som gjeldende markedsleier for tilsvarende eiendommer med samme plassering og under samme 
forhold, og bruk av diskontosatser som gjenspeiler gjeldende markedsvurderinger av usikkerheten i beløpet og 
tidsplanen for kontantstrømmene.

47.  I noen tilfeller kan de ulike kildene nevnt i forrige nummer gi ulike konklusjoner med hensyn til en 
investeringseiendoms virkelige verdi. Et foretak tar i betraktning grunnene til disse ulikhetene for å komme fram til 
det mest pålitelige estimatet av den virkelige verdien innenfor et område av rimelige estimater av virkelig verdi.

48.  I unntakstilfeller kan det klart dokumenteres når et foretak først anskaffer en investeringseiendom (eller når en 
eksisterende eiendom først blir til en investeringseiendom etter at byggingen eller utviklingen av den er fullført, 
eller etter en endring av bruken) at variabiliteten i området med rimelige estimater av virkelige verdier vil være 
så stor og sannsynligheten for at de ulike utfallene vil være så vanskelige å vurdere at nytten av et enkelt estimat 
av virkelig verdi ikke være til stede. Dette kan indikere at den virkelige verdien av eiendommen ikke kan la seg 
fastsette på en pålitelig måte framover (se nr. 53).

49.  Virkelig verdi skiller seg fra bruksverdi slik dette er definert i IAS 36: «Verdifall på eiendeler». Virkelig verdi 
gjenspeiler kunnskapen og estimatene til velinformerte, frivillige kjøpere og selgere. Til sammenligning gjenspeiler 
bruksverdi foretakets estimater, herunder virkningene av faktorer som kan være særegne for foretaket og som 
ikke kan anvendes på foretak generelt. For eksempel vil virkelig verdi ikke gjenspeile følgende faktorer i den 
utstrekning de ikke vil være generelt tilgjengelige for velinformerte, frivillige kjøpere og selgere:

a)  tilleggsverdi som oppnås ved at skapes en portefølje av eiendommer på ulike steder,

b)  synergieffekter mellom investeringseiendom og andre eiendeler,

c)  juridiske rettigheter eller rettslige restriksjoner som bare gjelder for nåværende eier, 

 og 

d)  skattemessige fordeler eller skattemessige ulemper som bare gjelder for nåværende eier.
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50.  Ved fastsettelse av den virkelige verdien av investeringseiendom skal et foretak unngå dobbeltregning av eiendeler 
eller forpliktelser som er innregnet som separate eiendeler eller forpliktelser. Eksempler:

a)  Utstyr som heiser eller klimaanlegg er ofte en integrert del av en bygning og er generelt inkludert i 
investeringseiendommens virkelige verdi, og ikke innregnes separat som eiendom, anlegg og utstyr.

b)  Dersom et kontor leies ut møblert, omfatter kontorets virkelige verdi generelt den virkelige verdien av 
møblement, fordi leieinntektene er knyttet til det møblerte kontoret. Når møblement inkluderes i den virkelige 
verdien av investeringseiendommen, skal et foretak ikke innregne dette møblementet som en separat eiendel.

c)  Den virkelige verdien av investeringseiendom utelukker forhåndsbetalt eller påløpt inntekt av operasjonelle 
leieavtaler, ettersom foretaket innregner dette som en separat forpliktelse eller eiendel.

d)  Den virkelige verdien av investeringseiendom som innehas i henhold til en leieavtale gjenspeiler forventede 
kontantstrømmer (herunder variable leiebetalinger som forventes å komme til betaling). Tilsvarende, dersom 
en eiendom verdsettes eksklusive alle de betalingene som forventes å skje, vil det bli nødvendig å tilbakeføre 
eventuelle innregnede leieavtaleforpliktelser for å komme fram til investeringseiendommens virkelige verdi 
for regnskapsmessige formål.

51.  Den virkelige verdien av investeringseiendom viser ikke framtidige kapitalutlegg som vil forbedre eller oppgradere 
eiendommen, og viser heller ikke de tilknyttede framtidige fordelene fra dette framtidige utlegget.

52.  I noen tilfeller forventer et foretak at nåverdien av foretakets betalinger knyttet til en investeringseiendom 
(bortsett fra betalinger som er knyttet til innregnede forpliktelser) vil overstige nåverdien av de tilknyttede 
kontantstrømmene. Et foretak anvender IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» for 
å avgjøre om foretaket skal innregne en forpliktelse og hvordan foretaket eventuelt måler en slik forpliktelse.

Vi rke l i g  ve rd i  kan  i kke  må le s  på  en  på l i t e l i g  må t e

53.  om ikke annet kan påvises, kan et foretak fastsette en investeringseiendoms virkelige verdi på en pålitelig 
måte framover i tid. i unntakstilfeller kan det imidlertid klart dokumenteres når et foretak først anskaffer en 
investeringseiendom (eller når en eksisterende eiendom først blir til en investeringseiendom etter at byggingen 
eller utviklingen av den er fullført, eller etter en bruksendring) at investeringseiendommens virkelige verdi 
framover ikke vil kunne fastsettes på en pålitelig måte. slike tilfeller oppstår når, og bare når, sammenlignbare 
markedstransaksjoner er sjeldne, og alternative, pålitelige estimater av virkelig verdi (for eksempel basert 
på diskonterte kontantstrømprognoser) ikke er tilgjengelige. i disse tilfellene skal et foretak måle denne 
investeringseiendommen ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i ias 16. restverdien av investeringseiendommen 
skal antas å være lik null. foretaket skal anvende ias 16 fram til investeringseiendommen avhendes.

54.  I de unntaksvise tilfellene der et foretak, av den grunn som er angitt i forrige nummer, er tvunget til å måle 
en investeringseiendom ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i samsvar med IAS 16, skal foretaket måle alle 
sine andre investeringseiendommer til virkelig verdi. I disse tilfellene skal foretaket, selv om det kan benytte 
anskaffelseskostmodellen for én investeringseiendom, fortsatt regnskapsføre hver av de resterende eiendommene 
ved hjelp av modellen med virkelig verdi.

55.  Dersom et foretak tidligere har målt en investeringseiendom til virkelig verdi, skal det fortsette å måle eiendommen 
til virkelig verdi fram til den avhendes (eller inntil eiendommen blir til en eierbenyttet eiendom, eller foretaket 
begynner å utvikle eiendommen for senere salg som en del av ordinær virksomhet), selv om sammenlignbare 
markedstransaksjoner er blitt mindre hyppige eller markedspriser er blitt mindre tilgjengelige.

Anskaffelseskostmodellen

56.  etter førstegangsinnregning skal et foretak som velger anskaffelseskostmodellen, måle alle sine 
investeringseiendommer i samsvar med kravene i ias 16 for denne modellen, det vil si til anskaffelseskost med 
fradrag for eventuell akkumulert avskrivning og eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.
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OVERFØRINGER

57.  overføringer til eller fra investeringseiendom skal bare foretas når det foreligger en bruksendring, dokumentert 
ved 

a)  påbegynt overtakelse av eier, for en overføring fra investeringseiendom til eierbenyttet eiendom,

b)  påbegynt utvikling med henblikk på salg, for en overføring fra investeringseiendom til beholdninger,

c)  avsluttet eierbenyttelse, for en overføring fra eierbenyttet eiendom til investeringseiendom,

d)  påbegynt operasjonell leieavtale til en annen part, for en overføring fra beholdninger til 
investeringseiendom, 

 eller

e)  avslutning av bygging eller utvikling, for en overføring fra eiendom under bygging eller utvikling (omfattet 
av ias 16) til investeringseiendom.

58.  Nr. 57 bokstav b) krever at et foretak overfører en eiendom fra investeringseiendom til beholdninger når, og bare 
når, det foreligger en bruksendring, dokumentert ved påbegynt utvikling med henblikk på salg. Når et foretak 
bestemmer seg for å avhende en investeringseiendom uten utvikling av denne, fortsetter foretaket å behandle 
eiendommen som en investeringseiendom fram til den er fraregnet (tatt ut av balansen), og foretaket behandler den 
ikke som beholdning. Tilsvarende, dersom et foretak begynner ombygging av en eksisterende investeringseiendom 
for fortsatt framtidig bruk som investeringseiendom, forblir eiendommen en investeringseiendom, og den blir under 
ombyggingen ikke omklassifisert til eierbenyttet eiendom.

59.  Nr. 60–65 omhandler spørsmål vedrørende innregning og måling som oppstår når et foretak benytter modellen med 
virkelig verdi for investeringseiendom. Når et foretak benytter anskaffelseskostmodellen, vil overføringer mellom 
investeringseiendom, eierbenyttet eiendom og beholdninger ikke endre den overførte eiendommens balanseførte 
verdi, og dette vil heller ikke endre denne eiendommens anskaffelseskost for målings- eller opplysningsformål.

60.  når det gjelder en overføring fra investeringseiendom regnskapsført til virkelig verdi til eierbenyttet eiendom 
eller til beholdninger, skal eiendommens antatte anskaffelseskost for etterfølgende regnskapsføring i samsvar 
med ias 16 eller ias 2 være eiendommens virkelige verdi på tidspunktet for bruksendringen.

61.  Dersom en eierbenyttet eiendom blir til en investeringseiendom som skal regnskapsføres til virkelig verdi, skal et 
foretak anvende ias 16 fram til tidspunktet for bruksendringen. foretaket skal behandle eventuelle differanser 
på dette tidspunktet mellom eiendommens balanseførte verdi i samsvar med ias 16 og eiendommens virkelige 
verdi på samme måte som en verdiregulering i samsvar med ias 16.

62.  Fram til tidspunktet da en eierbenyttet eiendom blir til en investeringseiendom som regnskapsføres til virkelig 
verdi, avskriver et foretak eiendommen og innregner eventuelle tap ved verdifall. Foretaket skal behandle 
eventuelle differanser på dette tidspunktet mellom eiendommens balanseførte verdi i samsvar med IAS 16 og 
eiendommens virkelige verdi på samme måte som en verdiregulering i samsvar med IAS 16. Med andre ord:

a)  En eventuell påfølgende nedgang i eiendommens balanseførte verdi blir innregnet i resultatet. Men i den 
utstrekning et beløp blir inkludert i verdireguleringsreserven for eiendommen, skal nedgangen føres mot denne 
verdireguleringsreserven.
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b)  En eventuell påfølgende økning i balanseført verdi blir behandlet som følger:

i)  I den utstrekning økningen reverserer et tidligere tap ved verdifall for denne eiendommen, blir økningen 
innregnet i resultatet. Beløpet som innregnes i resultatet, overstiger ikke det beløpet som er nødvendig for 
å gjenopprette den balanseførte verdien til den balanseførte verdien som ville blitt fastsatt (med fradrag 
for avskrivning) dersom det ikke hadde vært innregnet noe tap ved verdifall.

ii)  En eventuell gjenværende del av økningen blir kreditert direkte mot egenkapitalen i verdireguleringsreserve. 
Ved senere avhending av investeringseiendommen kan verdireguleringsreserven som er inkludert i 
egenkapitalen, overføres til opptjent egenkapital. Overføringen fra verdireguleringsreserve til opptjent 
egenkapital skal ikke føres over resultatet.

63.  når det gjelder en overføring fra beholdninger til investeringseiendom som skal regnskapsføres til virkelig verdi, 
skal en eventuell differanse mellom den virkelige verdien av eiendommen på det tidspunktet og eiendommens 
tidligere balanseførte verdi innregnes i resultatet.

64.  Behandlingen av overføringer fra beholdninger til investeringseiendom som skal regnskapsføres til virkelig verdi, 
er i overensstemmelse med behandlingen av salg av beholdninger.

65.  når et foretak fullfører byggingen eller utviklingen av en selvbygd investeringseiendom som skal regnskapsføres 
til virkelig verdi, skal en eventuell differanse mellom eiendommens virkelige verdi på det tidspunktet og 
eiendommens tidligere balanseførte verdi innregnes i resultatet.

AVHENDINGER

66.  en investeringseiendom skal fraregnes (tas ut av balansen) ved avhending eller når investeringseiendommen er 
tatt ut av bruk med endelig virkning, og foretaket ikke forventer ytterligere økonomiske fordeler ved avhending 
av eiendommen.

67.  Avhendingen av en investeringseiendom kan skje ved salg eller ved at det inngås en finansiell leieavtale. Ved 
fastsettelse av tidspunktet for avhendingen av investeringseiendom anvender et foretak kriteriene i IAS 18 for 
innregning av inntekter fra salget av varer, og tar i betraktning den tilhørende veiledningen i vedlegget til IAS 18. 
IAS 17 kommer til anvendelse på en avhending som skjer ved at det inngås en finansiell leieavtale og dessuten på 
en avtale om salg og tilbakeleie.

68.  Dersom et foretak, i samsvar med innregningsprinsippet i nr. 16, i en eiendels balanseførte verdi innregner 
anskaffelseskost for en erstatning av en del av en investeringseiendom, skal foretaket fraregne den erstattede delens 
balanseførte verdi. For investeringseiendom som regnskapsføres ved hjelp av anskaffelseskostmodellen, kan det 
være at en utskiftet del ikke er en del som ble avskrevet separat. Dersom det ikke er praktisk mulig for et foretak 
å beregne den erstattede delens balanseførte verdi, kan foretaket benytte anskaffelseskost for utskiftningen som 
en indikasjon på hva anskaffelseskost for den utskiftede enkeltdelen var på tidspunktet da den ble anskaffet eller 
tilvirket. I henhold til modellen med virkelig verdi kan investeringseiendommens virkelige verdi gjenspeile at den 
delen som skal skiftes ut, allerede har mistet sin verdi. I andre tilfeller kan det være vanskelig å fastsette hvor 
mye den virkelige verdien skal reduseres med for delen som skal skiftes ut. Et alternativ til å redusere virkelig 
verdi for delen som skal skiftes ut når det ikke er praktisk mulig å gjøre dette, er å inkludere anskaffelseskost for 
erstatningsdelen i eiendelens balanseførte verdi, og deretter revurdere den virkelige verdien, slik det ville kreves 
for tilleggsdeler som ikke omfatter utskiftinger.

69.  Gevinster eller tap som oppstår ved utrangering eller avhending av investeringseiendom, skal fastsettes som 
differansen mellom netto vederlag ved avhending og eiendelens balanseførte verdi, og skal innregnes i resultatet 
(med mindre ias 17 krever noe annet for en avtale om salg og tilbakeleie) i perioden for utrangeringen eller 
avhendingen.

70.  Vederlaget ved avhending av en investeringseiendom blir førstegangsinnregnet til virkelig verdi. Spesielt 
dersom betaling for en investeringseiendom blir utsatt, blir vederlaget førstegangsinnregnet som eiendommens 
kontantprisekvivalent. Differansen mellom det nominelle beløpet for vederlaget og kontantprisekvivalenten blir 
innregnet som renteinntekt i samsvar med IAS 18 ved hjelp av en effektiv rente-metode.
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71.  Et foretak anvender IAS 37 eller andre egnede standarder på alle forpliktelser som foretaket beholder etter 
avhending av en investeringseiendom.

72.  erstatning fra tredjemann for investeringseiendom som har falt i verdi, gått tapt eller er oppgitt, skal innregnes 
i resultatet når krav på erstatningen oppstår.

73.  Verdifall på eller tap av investeringseiendom, tilknyttede krav om eller betaling av erstatning fra tredjemann 
samt eventuelle senere innkjøp eller tilvirkning av erstatningseiendeler er separate økonomiske hendelser, og skal 
regnskapsføres separat på følgende måter:

a)  tap ved verdifall på investeringseiendom innregnes i samsvar med IAS 36,

b)  utrangering eller avhending av investeringseiendom innregnes i samsvar med nr. 66–71 i denne standard,

c)  erstatning fra tredjemann for investeringseiendom som har falt i verdi, gått tapt eller er oppgitt, innregnes i 
resultatet når krav på erstatningen oppstår,

 og 

d)  anskaffelseskost for eiendeler som ble tilbakeført, innkjøpt eller tilvirket som utskiftning, beregnes i samsvar 
med nr. 20–29 i denne standard.

OPPLYSNINGER

Modell med virkelig verdi, samt anskaffelseskostmodellen

74.  Opplysningskravene nedenfor kommer i tillegg til kravene i IAS 17. I samsvar med IAS 17 skal eieren av en 
investeringseiendom gi de opplysningene som skal gis av en utleier om leieavtaler som denne har inngått. Et 
foretak som innehar en investeringseiendom i henhold til en finansiell eller operasjonell leieavtale, skal gi de 
opplysningene som skal gis av en leietaker, for finansielle leieavtaler og opplysninger som skal gis av utleier, for 
eventuelle operasjonelle leieavtaler som foretaket har inngått.

75.  et foretak skal opplyse 

a)  om foretaket anvender modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen,

b)  dersom det anvender modellen med virkelig verdi, om og under hvilke omstendigheter eiendomsinteresser som 
innehas i henhold til operasjonelle leieavtaler, er klassifisert og regnskapsført som investeringseiendom,

c)  når klassifiseringen er vanskelig (se nr. 14), om hvilke kriterier som benyttes av foretaket for å skille 
investeringseiendom fra eierbenyttet eiendom og fra eiendom som holdes for salg som en del av ordinær 
virksomhet, 

d)  om de metodene og betydelige forutsetningene som er benyttet ved fastsettelse av den virkelige verdien 
av investeringseiendom, herunder en erklæring om hvorvidt fastsettelse av virkelig verdi ble støttet av 
markedsdokumentasjon eller om den i større grad var basert på andre faktorer (som foretaket skal opplyse 
om) på grunn av eiendommens art og mangel på sammenlignbar markedsinformasjon, 

e)  om i hvilket omfang den virkelige verdien av investeringseiendom (slik den er målt eller opplyst om i 
finansregnskapet) er basert på en verdsetting foretatt av en uavhengig takstmann med en anerkjent og 
relevant faglig kvalifikasjon og som nylig har hatt erfaring med lokaliseringen og kategorien av den 
investeringseiendommen som blir taksert. Dersom det ikke har skjedd noen slik verdsetting, skal det 
opplyses om dette,
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f)  om hvilke beløp som er innregnet i resultatet for 

i)  leieinntekt fra investeringseiendommen,

ii)  direkte driftskostnader (herunder reparasjoner og vedlikehold) knyttet til en investeringseiendom som 
genererte leieinntekt i løpet av perioden, 

 og 

iii)  direkte driftskostnader (herunder reparasjoner og vedlikehold) knyttet til en investeringseiendom som 
ikke genererte leieinntekt i løpet av perioden,

g)  om eventuell forekomst og omfang av begrensninger i investeringseiendommens realiserbarhet, eller 
begrensninger i leiebetalinger og avhendelsesvederlag, 

h)  om kontraktsmessige plikter til å kjøpe, bygge eller utvikle investeringseiendom eller til reparasjoner, 
vedlikehold eller utbedringer.

Mode l l  med  v i rke l i g  ve rd i

76.  i tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 75, skal et foretak som anvender modellen med virkelig 
verdi i nr. 33–35, også legge fram en avstemming mellom de balanseførte verdiene av investeringseiendom i 
begynnelsen og i slutten av perioden, som viser følgende:

a)  tilganger, opplyst separat fra de tilganger som er resultatet av anskaffelser, og de som er resultatet av 
etterfølgende utgifter innregnet i en eiendels balanseførte verdi, 

b)  tilganger som er resultatet av anskaffelser i forbindelse med virksomhetssammenslutninger, 

c)  avhendinger, 

d)  netto gevinster eller tap ved justeringer av virkelig verdi,

e)  netto valutadifferanser som oppstår ved omregning av finansregnskapet til en annen presentasjonsvaluta, 
og ved omregning av en utenlandsk virksomhet til det regnskapspliktige foretakets presentasjonsvaluta, 

f)  overføringer til og fra beholdninger og til og fra eierbenyttet eiendom, 

 og 

g)  andre endringer.

77.  når en verdsetting av investeringseiendom i vesentlig grad blir justert for finansregnskapets formål, for 
eksempel for å unngå dobbeltregning av eiendeler eller forpliktelser som er innregnet som separate eiendeler 
og forpliktelser som beskrevet i nr. 50, skal foretaket gi opplysninger om en avstemming mellom den nevnte 
verdsettingen og den justerte verdsettingen som er inkludert i finansregnskapet, og som viser det samlede 
omfanget av alle innregnede leieplikter som er tilbakeført, samt eventuelle andre vesentlige justeringer.

78. i de unntaksvise tilfellene som det er vist til i nr. 53, der et foretak måler investeringseiendom ved hjelp av 
anskaffelseskostmodellen i ias 16, skal den avstemmingen som kreves av nr. 76, opplyse om beløp knyttet 
til denne investeringseiendommen atskilt fra beløp knyttet til andre investeringseiendommer. i tillegg skal et 
foretak gi opplysninger som omfatter 

a)  en beskrivelse av investeringseiendommen,
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b)  en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte, 

c)  det estimatområdet som den virkelige verdien mest sannsynlig vil ligge innenfor, om mulig,

 og 

d)  ved avhending av investeringseiendom som ikke er regnskapsført til virkelig verdi,

i)  det faktum at foretaket har avhendet investeringseiendom som ikke er regnskapsført til virkelig verdi,

ii)  den balanseførte verdien av denne investeringseiendommen på salgstidspunktet, 

 og 

iii)  beløpet for de gevinster eller tap som er innregnet.

Anska ff e l s e skos tmode l l en

79.  i tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 75, skal et foretak som anvender anskaffelseskostmodellen i 
nr. 56, også gi opplysninger om 

a)  hvilke avskrivningsmetoder som er benyttet,

b)  utnyttbar levetid eller avskrivningssatsene som er benyttet,

c)  brutto balanseført verdi og akkumulert avskrivning (herunder akkumulerte tap ved verdifall) ved 
begynnelsen og slutten av perioden,

d)  en avstemming av den balanseførte verdien av investeringseiendom ved begynnelsen og slutten av perioden 
som viser 

i)  tilganger, opplyst separat fra tilganger som er resultatet av anskaffelser, og tilganger som er resultatet 
av etterfølgende utgifter innregnet som eiendel, 

ii)  tilganger som er resultatet av anskaffelser i forbindelse med virksomhetssammenslutninger, 

iii)  avhendinger, 

iv)  avskrivning,

v)  beløpet for tap ved verdifall som er innregnet, samt beløpet for reverserte tap ved verdifall i løpet av 
perioden, i samsvar med ias 36,

vi)  netto valutadifferanser som oppstår ved omregning av finansregnskapet til en annen 
presentasjonsvaluta og ved omregning av en utenlandsk virksomhet til det regnskapspliktige 
foretakets presentasjonsvaluta, 

vii)  overføringer til og fra beholdninger og til og fra eierbenyttet eiendom, 

 og 

viii)  andre endringer, 

 og 
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e)  den virkelige verdien av investeringseiendom. i unntakstilfellene beskrevet i nr. 53 skal et foretak, når det 
ikke kan fastsette investeringseiendommens virkelige verdi på en pålitelig måte, gi følgende opplysninger:

i)  en beskrivelse av investeringseiendommen,

ii)  en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte,

 og 

iii)  om mulig, det estimatområdet som den virkelige verdien mest sannsynlig vil ligge innenfor.

OVERGANGSBESTEMMELSER

Modell med virkelig verdi

80.  et foretak som tidligere har anvendt ias 40 (2000) og for første gang velger å klassifisere og regnskapsføre 
noen eller alle relevante eiendomsinteresser som innehas i henhold til operasjonelle leieavtaler som 
investeringseiendom, skal innregne virkningen av denne avgjørelsen som en justering i åpningssaldoen for 
opptjent egenkapital for den perioden der denne avgjørelsen tas første gang. i tillegg:

a)  dersom foretaket tidligere har offentlig kunngjort (i finansregnskapet eller på annen måte) den virkelige 
verdien av disse eiendomsinteressene i tidligere perioder (fastsatt på et grunnlag som oppfyller definisjonen 
av virkelig verdi i nr. 5 og veiledningen i nr. 36–52), oppfordres foretaket, uten at det er påkrevd, til å 

i)  justere åpningssaldoen for opptjent egenkapital for den tidligste perioden som blir presentert og der den 
før omtalte virkelige verdien ble offentlig kunngjort, 

 og 

ii)  omarbeide sammenligningsinformasjon for disse periodene, 

 og 

b)  dersom foretaket ikke tidligere har offentlig kunngjort den informasjon som det er vist til under bokstav a), 
skal foretaket ikke omarbeide sammenligningsinformasjon og dessuten opplyse om dette.

81.  Denne standard krever en annen behandling enn den som kreves i henhold til IAS 8. IAS 8 krever at 
sammenligningsinformasjon omarbeides med mindre slik omarbeiding ikke er praktisk mulig.

82.  Når et foretak første gang anvender denne standard, omfatter justeringene av åpningssaldoen for opptjent egenkapital 
omklassifisering av eventuelle beløp som holdes som verdireguleringsreserve for investeringseiendom.

Anskaffelseskostmodellen

83.  IAS 8 gjelder alle endringer i regnskapsprinsipper som skjer når et foretak første gang anvender denne 
standard og velger å benytte anskaffelseskostmodellen. Virkningen av endringen i regnskapsprinsipper omfatter 
omklassifisering av eventuelle beløp som holdes som verdireguleringsreserve for investeringseiendom.

84.  kravene i nr. 27–29 vedrørende førstegangsmåling av en investeringseiendom anskaffet i en byttetransaksjon 
for eiendeler, får bare fremadrettet anvendelse på framtidige transaksjoner.
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IKRAFTTREDELSE

85.  et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2005 
eller senere. Det oppfordres til tidligere anvendelse. Dersom et foretak anvender denne standard på en periode 
som begynner tidligere enn 1. januar 2005, skal foretaket opplyse om dette.

OPPHEVING AV IAS 40 (2000)

86.  Denne standard erstatter IAS 40: «Investeringseiendom» (utgitt 2000).
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 157 nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter å ha rådspurt Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Kommisjonen vedtok 5. november 1997 beslutning 
97/761/EF om godkjenning av en ordning for støtte til 
opprettelse av tverrnasjonale fellesforetak for SMB i 
Fellesskapet(3).

2)  ETO-tjenesten for etableringsstøtte, JEV-programmet 
(Joint European Venture) og garantiordningen for SMB er 
tiltak som ble fastsatt i rådsbeslutning 98/347/EF av 19. mai 
1998 om tiltak for finansieringsbistand til nyskapende 
små og mellomstore bedrifter (SMB) som skaper 
arbeidsplasser — vekst- og sysselsettingsinitiativet(4).

3)  Det flerårige programmet som ble opprettet ved vedtak 
2000/819/EF(5), har til formål å bedre de finansielle 
rammevilkårene for foretakene, særlig ved å bedre 
virkemåten til ETO-tjenesten for etableringsstøtte, 
endre garantiordningen for SMB og, når det gjelder 
JEV-programmet, ved å bruke de forpliktelser som er 
inngått fram til 31. desember 2000 i henhold til beslutning 
98/347/EF, til fordel for foretak som planlegger å inngå 
tverrnasjonalt partnerskap.

4)  Målet med ETO-tjenesten for etableringsstøtte, 
JEV-programmet og garantiordningen for SMB bør være 
effektivt å avhjelpe markedssvikt som begrenser SMBs 
tilgang til risikokapital ved å øke deltaking fra private og 
offentlige aktører for å oppnå en spredning på 100 %.

(1) Uttalelse avgitt 30. juni 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 22. april 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 19. juli 2004.
(3) EFT L 310 av 13.11.1997, s. 28.
(4) EFT L 155 av 29.5.1998, s. 43.
(5) EFT L 333 av 29.12.2000, s. 84. Vedtaket endret ved tiltredelsesakten av 

2003.

5)  Det framgår av vedlegg II nr. IV i vedtak 2000/819/
EF at erfaring har vist at JEV-programmet må 
forenkles for å gjøre det mulig for finansformidlere og 
Kommisjonens kontorer raskt å behandle søknader fra 
SMB om finansielle bidrag og sikre at Fellesskapets 
midler brukes på riktig måte. Det framgår dessuten at 
Kommisjonen for øyeblikket utreder muligheten for å 
tilpasse bidragskriteriene slik at behovene til SMB kan 
oppfylles mer effektivt med hensyn til investeringer på 
tvers av landegrensene, særlig i søkerstatene.

6)  Europaparlamentet vedtok 10. oktober 2002 en resolusjon 
om Kommisjonens rapport til Europaparlamentet og 
Rådet om vekst- og sysselsettingsalternativet — tiltak for 
finansieringsbistand til nyskapende små og mellomstore 
bedrifter (SMB) som skaper arbeidsplasser(6), der det 
fastslås at det ikke lenger er hensiktsmessig å videreføre 
JEV-programmet i dets nåværende form.

7)  Kommisjonens vurdering av vekst- og sysselsettings-
alternativet av 29. mai 2002 konkluderer med at 
markedets etterspørsel etter JEV-programmet er lav, 
jobbskapingsvirkningen er begrenset og de administrative 
kostnadene er svært høye, og at JEV-programmet derfor 
bør avvikles så snart som mulig.

8)  Fellesskapet bør av hensyn til kostnadseffektiviteten 
gradvis trekke seg ut av programmer som omfatter 
forvaltning i svært liten målestokk av små pengebeløp, 
slik tilfellet er med prosjekter som finansieres gjennom 
JEV-programmet.

9)  Etter en grundig analyse må det fastslås at det ikke er 
mulig å få til en betydelig forenkling av JEV-programmet, 
ettersom store endringer i programmets oppbygning eller 
i bidragskriteriene vil endre dets natur og derfor ikke 
være omfattet av det rettslige grunnlaget (beslutning 
98/347/EF). Det vil derfor ikke være mulig å bruke de 
gjenstående budsjettforpliktelsene og heller ikke å bruke 
budsjettet på prosjekter som omfatter søkerstater og 
kandidatstater.

(6) EUT C 279 E av 20.11.2003, s. 78.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 593/2004/EF

av 21. juli 2004

om endring av rådsvedtak 2000/819/EF om et flerårig program for foretak og entreprenørskap,  
særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB) (2001   -2005)(*°

2008/EØS/22/72

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 268 av 16.8.2004, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 41.
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10)  Budsjettforpliktelsene for JEV-programmet ble inngått 
på grunnlag av rammeavtaler med finansformidlerne 
i JEV-nettverket, slik at det ble opprettet et direkte 
rettsforhold mellom Kommisjonen og formidlerne. Det er 
derfor ikke mulig å erstatte de eksisterende rammeavtalene 
med direkte rettslige avtaler mellom Kommisjonen og 
SMB, noe som for dette særskilte programmet ville ha 
medført en forenkling og bedre vern av Fellesskapets 
økonomiske interesser.

11)  Det er mulig bare å foreta små endringer i framgangsmåten 
uten å miste de gjenstående budsjettforpliktelsene, og 
disse endringene anses som utilstrekkelige til å sikre 
betydelig bedre resultater av JEV-programmet.

12)  Det er ikke mulig å bruke de gjenstående 
budsjettforpliktelsene på prosjekter som omfatter 
søkerstater og kandidatstater, ettersom disse forpliktelsene 
ble inngått som en del av vekst- og sysselsettingsalternativet 
(1998-2000) og derfor utelukkende er forbeholdt de 
statene som er medlemmer av Den europeiske union 
og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, i 
henhold til beslutning 98/347/EF.

13)  Siden avviklingen av de to andre europeiske tverrnasjonale 
fellesforetaksprogrammene — European Community 
Investment Partners (ECIP) for utviklingsland i Asia, 
Latin-Amerika, Middelhavsområdet og Sør-Afrika 
(ALAMEDSA-statene) i 1999 og programmet for 
fremming av SMB-fellesforetak og andre felles avtaler 
(JOP) i statene i Sentral- og Øst-Europa (ASSØE) og 
de nye uavhengige statene (NIS) i 2000 — har mange 
finansformidlere i JEV-nettverket redusert eller innstilt 
sin virksomhet som følge av det lave antallet søknader 
fra SMB, med det resultat at det i de fleste medlemsstater 
ikke lenger er mulig å søke om deltaking i programmet.

14)  I betraktning av konklusjonen av vurderingen anses det 
ikke som hensiktsmessig å erstatte JEV-programmet med 
et lignende program.

15)  Avviklingen av JEV-programmet bør ikke berøre 
rettighetene og forpliktelsene som Fellesskapet, 
finansformidlerne og støttemottakerne (SMB) har i 
forbindelse med godkjente prosjekter.

16)  Med hensyn til finansformidlernes legitime forventninger 
bør de tillates å søke om finansielle bidrag til SMB i et 
visst tidsrom etter at dette vedtak er gjort.

17)  Europaparlamentet vedtok 23. oktober 2003 en resolusjon 
om entreprenørskap i Europa der det krever at det 
innføres ordninger som, særlig for små og svært små 
foretak, gir bedre tilgang til midler fra Den europeiske 
investeringsbank og Det europeiske investeringsfond til 

investeringer i ny teknologi og investeringer i forbindelse 
med opplæring.

18)  For å fremme nyskaping og entreprenørskap i SMB slik 
det ble krevd på Det europeiske råds møte i Barcelona, 
bør det skapes et gunstig klima for investeringer fra 
privat sektor i forskning og utvikling, særlig gjennom 
risikokapital.

19)  Kommisjonen har forpliktet seg til på et egnet tidspunkt å 
endre det eksisterende flerårige programmet for foretak og 
entreprenørskaps slik at det tas hensyn til nødvendigheten 
av å fremme samarbeid mellom foretak og organisasjoner 
og støtte dialog mellom tverrgående organisasjoner, 
sektororganisasjoner eller bransjeorganisasjoner av små 
og svært små foretak samt håndverksforetak.

20)  Rådet fastslo 26. november 2002 at medlemsstatene,  
Kommisjonen og finansinstitusjonene bør vurdere 
hvordan de finansielle rammene for bioteknologi kan 
forbedres.

21)  Europaparlamentet anmodet i sin resolusjon om 
biovitenskap og bioteknologi av 21. november 2002(1) 
Kommisjonen om å utrede hvordan problemstillingen 
med utilstrekkelig finansiering til nystartede 
bioteknologiforetak kan løses, og bad Den europeiske 
investeringsbank om å se velvillig på oppfølgingstiltak.

22)  Vedtak 2000/819/EF bør derfor endres —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2000/819/EF gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 5 skal nr. 1 lyde:

«1.  Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og 
Rådet en årlig rapport om gjennomføringen av programmets 
finansieringsordninger for 2004 samt en tilsvarende 
sluttrapport for 2005 (det siste året).»

2.  I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a)  I nr. 4 bokstav a) i) første strekpunkt skal første 
punktum lyde:

«—  ved å investere i relevante og spesialiserte 
risikokapitalfond, særlig såkornkapitalfond, 
mindre fond, regionale fond eller fond rettet 
inn mot bestemte sektorer eller teknologier, 
eller risikokapitalfond som finansierer FoU, for 
eksempel fond som er knyttet til forskningssentre 
og forskningsparker, som så yter risikokapital til 
SMB.»

(1) EUT C 25 E av 29.1.2004, s. 384.
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b)  I nr. 4 bokstav a) i) tilføyes følgende ledd:

 «Startfasen varer vanligvis opptil fem år. For selskaper 
i bestemte høyteknologisektorer, særlig biovitenskap, 
kan startfasen vare opptil ti år på grunn av omfattende 
utvikling og prøving av produktene før de markedsføres, 
noe som kjennetegner disse bestemte sektorene.»

c)  I nr.  4 bokstav a) iv) tilføyes følgende ledd:

 «JEV-programmet skal avvikles.

 Finansformidlerne kan framlegge søknader fra SMB 
om finansielle bidrag for Kommisjonen fram til 
29. desember 2004.

 Søknader og prosjekter skal behandles i samsvar med 
artikkel 4 og vedlegg II i rådsbeslutning 98/347/EF 
av 19. mai 1998 om tiltak for finansieringsbistand 
til nyskapende små og mellomstore bedrifter 
(SMB) som skaper arbeidsplasser — vekst- og 
sysselsettingsinitiativet(*).

 _______________
(*) EFT L 155 av 29.5.1998, s. 43.»

d) I nr. 5 første strekpunkt endres «det femte 

rammeprogram» til «rammeprogrammet».

3.  I vedlegg II oppheves nr. IV.

Artikkel 2

Dette vedtak trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 21. juli 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. P. BORREL A. NICOLAÏ

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 150 nr. 4,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Ved beslutning nr. 163/2001/EF(1) 4) iverksatte 
Europaparlamentet og Rådet MEDIA-opplærings-
programmet for yrkesutøvere i den europeiske audiovi-
suelle programindustri for tidsrommet 1. januar 2001 til 
31. desember 2005.

Det er avgjørende å sikre kontinuitet i Fellesskapets 2) 
støtte til den europeiske audiovisuelle sektor med tanke 
på de målene som er fastsatt for Fellesskapet i traktatens 
artikkel 150. 

Det er også avgjørende at Kommisjonen senest 3) 
31. desember 2005 legger fram en fullstendig og detaljert 
vurderingsrapport om MEDIA-opplæringsprogrammet, 
slik at den lovgivende myndighet får tid til å vurdere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) EUT C 10 av 14.1.2004, s. 8.
(2) EUT C 23 av 27.1.2004, s. 24.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 12. februar 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 26. april 2004. 
(4) EFT L 26 av 27.1.2001, s. 1. Beslutningen endret ved beslutning 

nr. 786/2004/EF (EUT L 138 av 30.4.2004, s. 7).

forslaget om et nytt MEDIA-opplæringsprogram, 
som etter planen skal iverksettes i 2007, og slik at 
budsjettmyndigheten kan vurdere behovet for en ny 
finansiell ramme —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I beslutning nr. 163/2001/EF gjøres følgende endringer:

I artikkel 1 endres «31. desember 2005» til «31. desember 1. 
2006».

I artikkel 4 nr. 5 skal den finansielle rammen på «52 millioner 2. 
euro» erstattes med «59,4 millioner euro» i henhold til 
europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 786/2004/EF 
om tilpasning av referansebeløpene for å ta hensyn til 
utvidelsen av Den europeiske union.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft den dag den offentliggjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussels, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 845/2004/EF

av 29. april 2004

om endring av beslutning nr. 163/2001/EF om iverksetting av et opplæringsprogram for  
yrkesutøvere i den europeiske audiovisuelle programindustri (MEDIA-opplæring)  

(2001-2005)

2008/EØS/22/73

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 2.6.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 43.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 157 nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Ved beslutning 2000/821/EF(1) 4) iverksatte Rådet 
MEDIA Plus-programmet, som fremmer utvikling, 
distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle 
verk, for tidsrommet 1. januar 2001 til 31. desember 
2005.

Det er avgjørende å sikre kontinuitet i Fellesskapets 2) 
støtte til den europeiske audiovisuelle sektor med tanke 
de målene som er fastsatt for Fellesskapet i traktatens 
artikkel 157.

Det er også avgjørende at Kommisjonen senest 3) 
31. desember 2005 legger fram en fullstendig og detaljert 
vurderingsrapport om MEDIA Plus-programmet, slik at 
den lovgivende myndighet får tid til å vurdere forslaget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) EUT C 10 av 14.1.2004, s. 8. 
(2) EUT C 23 av 27.1.2004, s. 24.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 12. februar 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 26. april 2004.
(4) EFT L 336 av 30.12.2000, s. 82. 

om et nytt MEDIA Plus-program, som etter planen skal 
iverksettes i 2007, og slik at budsjettmyndigheten kan 
vurdere behovet for en ny finansiell ramme —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I beslutning 2000/821/EF gjøres følgende endringer:

I artikkel 1 nr. 1 endres «31. desember 2005» til  1. 
«31. desember 2006».

I artikkel 5 nr. 2 skal referansebeløpet «350 millioner 2. 
euro» erstattes med «453,6 millioner euro», som inkluderer 
tilpasningen for å ta hensyn til utvidelsen, i samsvar med 
revisjonen av det finansielle overslaget.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft den dag den offentliggjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussels, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 846/2004/EF

av 29. april 2004

om endring av rådsbeslutning 2000/821/EF om iverksetting av et program for å fremme utvikling,  
distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk (MEDIA Plus - utvikling, distribusjon og  

markedsføring) (2001-2005)(*)

2008/EØS/22/74

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 2.6.2004, s. 2 er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2005 av 29. april 2005 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 43.


