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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2017/1910 

av 17. oktober 2017 

om endring av vedtak 93/52/EØF med omsyn til statusen til visse regionar i Spania som frie for brucellose 

(B. melitensis), av vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til Kypros og visse regionar i Spania som offisielt frie for 

bovin brucellose og statusen til Italia som offisielt fri for enzootisk bovin leukose, og av vedtak 2005/779/EF med omsyn 

til statusen til regionen Campania i Italia som fri for smittsamt blæreutslett hjå gris 

[meld under nummeret K(2017) 6891](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særleg vedlegg A avsnitt II punkt 7 og vedlegg D kapittel I avsnitt E, 

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(2), særleg artikkel 10 nr. 4, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(3), særleg vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I direktiv 91/68/EØF er det fastsett krav til dyrehelse ved handel med sau og geit i Unionen. I direktivet er det fastsett 

kva vilkår som ligg til grunn for at medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar skal kunne godkjennast som offisielt 

frie for brucellose (Brucella melitensis). 

2) I kommisjonsvedtak 93/52/EØF(4) er det fastsett at dei regionane i medlemsstatane som er oppførte i vedlegg II til 

vedtaket, er godkjende som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) i samsvar med vilkåra i direktiv 91/68/EØF. 

3) Spania har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei autonome områda La Rioja og Valencia og 

provinsane Albacete, Cuenca og Guadalajara i det autonome området Castilla-La Mancha oppfyller krava i direktiv 

91/68/EØF, og kan godkjennast som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) hjå saue- og geitebuskapar. 

4) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som Spania har lagt fram, bør dei autonome områda La Rioja og 

Valencia og provinsane Albacete, Cuenca og Guadalajara i det autonome området Castilla-La Mancha godkjennast som 

offisielt frie for brucellose (B. melitensis) hjå saue- og geitebuskapar. 

5) Posten for Spania i vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør difor endrast. 

6) Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe og svin i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår som ligg til 

grunn for at ein medlemsstat eller ein region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast som offisielt fri for brucellose 

eller for enzootisk bovin leukose hjå storfebuskapar.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 269 av 19.10.2017, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(3) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(4) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 

hensyn til brucellose (B. Melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 

sykdommen (TEF L 13 av 21.1.1993, s. 14). 

2019/EØS/55/01 
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7) I kommisjonsvedtak 2003/467/EF(1) er det fastsett at dei medlemsstatane og regionane i medlemsstatane som er 

oppførte i høvesvis kapittel 1 og 2 i vedlegg II til det nemnde vedtaket, er godkjende som offisielt frie for brucellose hjå 

storfebuskapar. I vedtak 2003/467/EF er det òg fastsett at dei medlemsstatane og regionane i medlemsstatane som er 

oppførte i høvesvis kapittel 1 og 2 i vedlegg III til det nemnde vedtaket, er godkjende som offisielt frie for enzootisk 

bovin leukose hjå storfebuskapar. 

8) Kypros har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at heile territoriet til denne medlemsstaten oppfyller 

krava i direktiv 64/432/EØF for å kunne godkjennast som offisielt fritt for brucellose hjå storfebuskapar. 

9) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som Kypros har lagt fram, bør denne medlemsstaten godkjennast 

som offisielt fri for brucellose hjå storfebuskapar, og difor førast opp i kapittel 1 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF. 

10) Spania har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei autonome områda Cataluña, Castilla-La 

Mancha og Galicia og provinsen Zamora i det autonome området Castilla y León oppfyller krava i direktiv 64/432/EØF 

for å kunne godkjennast som offisielt frie for brucellose hjå storfebuskapar. 

11) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som Spania har lagt fram, bør dei autonome områda Cataluña, 

Castilla-La Mancha og Galicia og provinsen Zamora i det autonome området Castilla y León godkjennast som offisielt 

frie for brucellose hjå storfebuskapar, og difor førast opp i kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF. 

12) Visse regionar i Italia er for tida oppførte i kapittel 2 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF som offisielt frie for enzootisk 

bovin leukose. Italia har no sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at heile territoriet til denne 

medlemsstaten oppfyller krava i direktiv 64/432/EØF for å kunne godkjennast som offisielt fritt for enzootisk bovin 

leukose hjå storfebuskapar. 

13) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som Italia har lagt fram, bør denne medlemsstaten godkjennast som 

offisielt fri for enzootisk bovin leukose hjå storfebuskapar, og difor førast opp i kapittel 1 i vedlegg III til vedtak 

2003/467/EF, og tilvisingane til visse regionar i denne medlemsstaten i kapittel 2 i det nemnde vedlegget bør gå ut. 

14) Vedlegg II og III til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast. 

15) Kommisjonsvedtak 2005/779/EF(2) vart vedteke som følgje av utbrot av smittsamt blæreutslett hjå gris i Italia.  

I vedtaket er det fastsett dyrehelsereglar for smittsamt blæreutslett hjå gris i dei regionane i Italia som er godkjende som 

frie for smittsamt blæreutslett hjå gris, og som er oppførte i vedlegg I til det nemnde vedtaket, og dessutan i dei 

regionane i Italia som ikkje er godkjende som frie for denne sjukdommen, og som er oppførte i vedlegg II til det nemnde 

vedtaket. 

16) Gjennom fleire år har det vore gjennomført eit program for utrydding og overvaking av smittsamt blæreutslett hjå gris i 

Italia, med sikte på at alle regionane i denne medlemsstaten kan få status som frie for denne sjukdommen. Italia har lagt 

fram nye opplysningar for Kommisjonen om at sjukdommen er vorten utrydda i regionen Campania, og dermed prova at 

denne regionen er fri for smittsamt blæreutslett hjå gris. 

17) Etter å ha granska dei opplysningane som Italia har lagt fram, bør regionen Campania godkjennast som fri for smittsamt 

blæreutslett hjå gris, og denne regionen bør strykast frå lista i vedlegg II til vedtak 2005/779/EF og i staden førast opp i 

vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

18) Vedlegg I og II til vedtak 2005/779/EF bør difor endrast. 

19) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74). 

(2) Kommisjonsvedtak 2005/779/EF av 8. november 2005 om tiltak for vern av dyrehelsa mot smittsamt blæreutslett hjå gris i Italia (TEU 

L 293 av 9.11.2005, s. 28). 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF vert endra i samsvar med vedlegg I til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Vedlegg II og III til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegg II til denne avgjerda. 

Artikkel 3 

Vedlegg I og II til vedtak 2005/779/EF vert endra i samsvar med vedlegg III til denne avgjerda. 

Artikkel 4 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 17. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til vedtak 93/52/EØF skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

— Det autonome området Asturia, 

— Det autonome området Balearane, 

— Det autonome området Kanariøyane, 

— Det autonome området Cantabria, 

— Det autonome området Castilla-La-Mancha: Provinsane Albacete, Cuenca og Guadalajara, 

— Det autonome området Castilla y León, 

— Det autonome området Extremadura, 

— Det autonome området Galicia, 

— Det autonome området La Rioja, 

— Det autonome området Navarra, 

— Det autonome området Pais Vasco, 

— Det autonome området Valencia.» 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg II og III til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar: 

a) Kapittel 1 skal lyde: 

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Tsjekkia 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 

FR Frankrike 

CY Kypros 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

MT Malta 

NL Nederland 

AT Austerrike 

PL Polen 

RO Romania 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige» 

b) I kapittel 2 skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

— Det autonome området Asturia, 

— Det autonome området Balearane, 

— Det autonome området Kanariøyane, 

— Det autonome området Castilla-La Mancha, 

— Det autonome området Castilla y León: Provinsane Burgos, Soria, Valladolid og Zamora, 

— Det autonome området Cataluña, 

— Det autonome området Galicia, 

— Det autonome området La Rioja, 

— Det autonome området Murcia, 

— Det autonome området Navarra, 

— Det autonome området Pais Vasco.»  
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2) I vedlegg III vert det gjort følgjande endringar: 

a) Kapittel 1 skal lyde: 

«KAPITTEL 1 

Medlemsstatar som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Tsjekkia 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 

ES Spania 

IT Italia 

CY Kypros 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

NL Nederland 

AT Austerrike 

PL Polen 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige 

UK Det sameinte kongeriket» 

b) I kapittel 2 går posten for Italia ut. 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg I og II til vedtak 2005/779/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I vedlegg I vert ny post sett inn mellom postane for Basilicata og Emilia-Romagna: 

«— Campania» 

2) I vedlegg II går posten for Campania ut. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/102 

av 19. januar 2018 

om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av de autonome  

områdene Aragon og Katalonia i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) 

[meddelt under nummer K(2018) 159](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(1), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 91/68/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse ved handel med sau og geit i Unionen. Det fastsetter vilkårene 

for at medlemsstater eller regioner i disse kan anerkjennes som offisielt frie for brucellose (B. melitensis). 

2) Vedlegg II til kommisjonsvedtak 93/52/EØF(2) inneholder en liste over regioner i medlemsstatene som er anerkjent som 

offisielt frie for brucellose (B. melitensis) i samsvar med direktiv 91/68/EØF. 

3) Spania har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen som viser at de autonome områdene Aragon og Katalonia 

oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 91/68/EØF for å bli anerkjent som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med 

hensyn til saue- og geitebesetninger. 

4) Vurderingen av dokumentasjonen framlagt av Spania tilsier at de autonome områdene Aragon og Katalonia bør 

anerkjennes som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) med hensyn til saue- og geitebesetninger. 

5) Posten for Spania i vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 23.1.2018, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(2) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 

hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 

sykdommen (EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14). 

2019/EØS/55/02 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til vedtak 93/52/EØF skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

— Det autonome området Aragon 

— Det autonome området Asturias 

— Det autonome området Balearene 

— Det autonome området Kanariøyene 

— Det autonome området Cantabria 

— Det autonome området Castilla-La Mancha: provinsene Albacete, Cuenca og Guadalajara 

— Det autonome området Castilla y León 

— Det autonome området Katalonia 

— Det autonome området Extremadura 

— Det autonome området Galicia 

— Det autonome området La Rioja 

— Det autonome området Navarra 

— Det autonome området Pais Vasco 

— Det autonome området Valencia». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2231 

av 4. desember 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 med hensyn til navnet på  

innehaveren av godkjenningen av 6-fytase(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kaesler Nutrition GmbH har inngitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 der det 

foreslås at navnet på innehaveren av godkjenningen endres i kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/329(2). 

2) Lohmann Animal Nutrition GmbH, innehaveren av godkjenningen for fôrtilsetningsstoffet 6-fytase, endret sitt firma til 

«Kaesler Nutrition GmbH» med virkning fra 3. juli 2017. Søkeren har framlagt relevante opplysninger til støtte for 

anmodningen. 

3) Den foreslåtte endringen av innehaveren av godkjenningen er av ren administrativ karakter og innebærer ikke en ny 

vurdering av de berørte tilsetningsstoffene. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er underrettet om 

søknaden. 

4) For at Kaesler Nutrition GmbH skal kunne utnytte sine markedsføringsrettigheter, må navnet på innehaveren av 

godkjenningen endres. Gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 bør derfor endres. 

5) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner krever en umiddelbar gjennomføring av endringene fastsatt ved denne forordning, bør 

det fastsettes en overgangsperiode der tilsetningsstoffet 6-fytase samt premikser og fôrblandinger som inneholder dette 

tilsetningsstoffet, som er i samsvar med bestemmelsene som gjaldt før datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, 

fortsatt kan bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 

I gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «innehaver av godkjenningen: Lohmann Animal Nutrition GmbH» til «innehaver av godkjenningen: 

Kaesler Nutrition GmbH». 

2) I annen kolonne i tabellen i vedlegget med overskriften «Navn på innehaveren av godkjenningen» erstattes «Lohmann 

Animal Nutrition GmbH» med «Kaesler Nutrition GmbH». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 5.12.2017, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 av 8. mars 2016 om godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

alle fuglearter og for avvente smågriser, oppfôringssvin, purker og mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Lohmann 

Animal Nutrition GmbH) (EUT L 62 av 9.3.2016, s. 5). 

2019/EØS/55/03 
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Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Tilsetningsstoffet 6-fytase som angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 samt premikser og fôrblandinger 

som inneholder dette tilsetningsstoffet, og som er framstilt og merket før 25. desember 2017 i samsvar med reglene som gjaldt 

før 25. desember 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes inntil eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2233 

av 4. desember 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 900/2009 med omsyn til karakteristikk av selenmetionin  

framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særleg artikkel 13 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 900/2009(2), endra ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 427/2013(3), vart selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 godkjent som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer. 

2) Kommisjonen har motteke ein søknad om endring av vilkåra for godkjenning med omsyn til karakteristikken av 

fôrtilsetjingsstoffet. Relevante data til støtte for framlegget var lagde ved søknaden. Kommisjonen sende søknaden over 

til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («Styresmakta»). 

3) I fråsegna si av 5. juli 2017(4) slo Styresmakta fast at den endringa som det er søkt om, ikkje vil påverke tryggleiken til 

og verknaden av produktet, og minte om den risikoen som produktet utgjer for tryggleiken til brukarane. Forordninga 

om den noverande godkjenninga inneheld ei føresegn om korleis denne risikoen kan handterast på ein høveleg måte. 

Styresmakta gjer framlegg om å ta med innhaldet av selenocystein i karakteristikken av tilsetjingsstoffet, men ettersom 

det ikkje finst nokon analysemetode for selenocystein, kan ikkje dette framlegget imøtekomast. 

4) Vurderinga av det endra preparatet viser at dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte. 

5) Forordning (EF) nr. 900/2009 bør difor endrast. 

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 900/2009 

I fjerde kolonne i vedlegget til forordning (EF) nr. 900/2009 skal teksta mellom overskrifta «Karakteristikk av tilsetjingsstoffet» 

og overskrifta «Karakteristikk av det aktive stoffet» lyde: 

«Organisk selen, hovudsakeleg selenmetionin (63 %), med eit innhald på 2 000–3 500 mg Se/kg (97–99 % organisk selen)». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 5.12.2017, s. 78, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 900/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-3399 som tilsetjingsstoff i fôrvarer (TEU L 256 av 29.9.2009, s. 12). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2013 av 8. mai 2013 om godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces 

cerevisiae NCYC R646 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1750/2006, (EF) nr. 634/2007 

og (EF) nr. 900/2009 med hensyn til høyeste tilsetning av selenberiket gjær (TEU L 127 av 9.5.2013, s. 20). 

(4) EFSA Journal 2017;15(7):4937. 

2019/EØS/55/04 
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Artikkel 2 

Iverksetjing 

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 4. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2274 

av 8. desember 2017 

om godkjenning av ny bruk av et preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av  

Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk (innehaver av  

godkjenningen: Huvepharma EOOD)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av  

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk. 

Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 

1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk. 

4) Bruk av preparatet ble ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012(2) godkjent for ti år for 

oppfôringskyllinger og oppfôringskalkuner, livkyllinger, avlskalkuner, verpehøner, andre fuglearter til oppfôring og 

egglegging, avvente smågriser, oppfôringssvin og purker. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 21. mars 2017(3) 

med at preparatet av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte med at 

tilsetningsstoffet kan være virkningsfullt i regnbueørret og laks og denne konklusjonen kan ekstrapoleres til alle 

beinfisk. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har 

også bekreftet rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) viser at vilkårene 

for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor 

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 9.12.2017, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 av 7. februar 2012 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Pichia pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar, oppfôringskalkunar, livkjuklingar, avlskalkunar, 

verpehøner, andre fugleartar meinte for oppfôring og egglegging, avvande smågrisar, oppfôringssvin og purker (innehavar av 

godkjenninga: Huvepharma AD) (EUT L 35 av 8.2.2012, s. 6). 

(3) EFSA Journal 2017;15(4):4763. 

2019/EØS/55/05 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a16 Huvepharma 

EOOD 

6-fytase 

(EC 3.1.3.26) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Komagataella pastoris 

(DSM 23036) med en aktivitet på 

minst 

4 000 OTU(1)/g i fast form 

8 000 OTU/g i flytende form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Komagataella pastoris (DSM 

23036) 

Analysemetode(2) 

For mengdebestemmelse av  

6-fytase i fôrvarer: 

Kolorimetrisk metode basert på 

mengdebestemmelse av uorganisk 

fosfat som frigjøres av enzymet fra 

natriumfytat 

Fisk — 500 OTU — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lagrings-

vilkår og stabilitet ved varmebehand-

ling. 

2. Til bruk i fôr som inneholder mer enn 

0,23 % fytinbundet fosfor. 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet verneutstyr, herunder åndedretts-

vern og hudvern. 

29.12.2027 

(1) 1 OTU er den mengden enzym som katalyserer frigivelsen av 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt fra 5.1 mM natriumfytat i en sitratbuffer med pH 5,5 ved 37 °C, målt som blåfargen i P-molybdatkomplekset  

ved 820 nm. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2275 

av 8. desember 2017 

om godkjenning av ny bruk av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529)  

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen:  

Centro Sperimentale del Latte)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt søknad om ny bruk av preparatet av 

Lactobacillus acidophilus (CECT 4529). Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold 

til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av en ny bruk av preparatet av 

Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger. 

4) Preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529), som tilhører kategorien avlstekniske tilsetningsstoffer, ble ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2015/38(2) gitt godkjenning i ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 21. mars 2017(3) 

med at preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte også med at tilsetningsstoffet har 

potensial til å bedre vektøkningen/sluttvekten i henhold til bare to av de tre undersøkelsene som ble vurdert. To andre 

undersøkelser ble utelukket på grunn av uvanlig høy dødelighet og svak vekst hos fuglene. Myndigheten anser ikke at 

det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også bekreftet rapporten om 

metoden for analyse av fôrtilsetningen framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Disse bevisene er imidlertid blitt bedømt som en tilstrekkelig indikasjon på forbedring av de avlstekniske parametrene 

for vektøkning. Vurderingen var derfor at de framlagte dataene oppfyller vilkårene for påvisning av at tilsetningsstoffet 

har virkning hos oppfôringskyllinger. 

7) Vurderingen av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) viser at vilkårene for godkjenning, som fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 9.12.2017, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/38 av 13. januar 2015 om godkjenning av preparatet av Lactobacillus acidophilus 

CECT 4529 som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen: 

Centro Sperimentale del Latte) (EUT L 8 av 14.1.2015, s. 4). 

(3) EFSA Journal 2017; 15(4):4762. 

2019/EØS/55/06 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1715 Centro 

Sperimentale 

del latte 

Lactobacillus 

acidophilus 

CECT 4529 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Preparat av Lactobacillus 

acidophilus CECT 4529 som 

inneholder minst 5 × 1010 KDE/g 

tilsetningsstoff (fast form). 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av Lacto-

bacillus acidophilus CECT 4529 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden 

med bruk av MRS-agar (EN 

15787) 

Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Oppfôrings-

kyllinger 

— 1 × 109 — 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de drifts-

ansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr, herunder øye- og 

hudvern og åndedrettsvern. 

29.12.2027 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2276 

av 8. desember 2017 

om godkjenning av ny bruk av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa N.V.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om en ny bruk av preparatet av 

Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av en ny bruk av preparatet av Bacillus 

subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker med henblikk på å oppnå en positiv virkning hos 

smågriser. 

4) Preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer», ble 

godkjent for et tidsrom på ti år for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2010(2), for 

livkyllinger, oppfôringsender, vaktler, fasaner, rapphøns, perlehøns, duer, oppfôringsgjess og struts ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2011(3), for avvente smågriser og avvente dyr av svinefamilien unntatt Sus 

scrofa domesticus ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 306/2013(4), for oppfôringskalkuner og 

avlsdyr av kalkun ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 787/2013(5) og for verpehøner og mindre 

utbredte arter av fjørfe til egglegging ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1020(6). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 16. mai 2017(7) 

med at preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte også med at tilsetningsstoffet har 

potensial til å bedre veksten til smågriser fra fødsel til avvenning når det tilsettes fôret for purker fra 3 uker før fødselen 

til smågrisene avvennes. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. 

Myndigheten har også bekreftet rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen framlagt av referanselaboratoriet 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 

i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 9.12.2017, s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2010 av 8. februar 2010 om godkjenning av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Kemin Europa NV) (EUT L 36 av 9.2.2010, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-

6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger, oppdrettsender, vaktler, fasaner, rapphøns, perlehøns, duer, oppfôringsgjess og struts 

(innehaver av godkjenningen: Kemin Europa NV) (EUT L 229 av 6.9.2011, s. 3). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 306/2013 av 2. april 2013 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (ATCC 

PTA-6737) til avvente smågriser og avvente dyr av svinefamilien unntatt Sus scrofa domesticus (innehaver av godkjenningen: Kemin 

Europa N.V.) (EUT L 91 av 3.4.2013, s. 5). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 787/2013 av 16. august 2013 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis 

(ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlsdyr av kalkun (innehaver av godkjenningen: Kemin 

Europa N.V.) (EUT L 220 av 17.8.2013, s. 15). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1020 av 29. juni 2015 om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC 

PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til egglegging (innehaver av godkjenningen: 

Kemin Europa N.V.) (EUT L 163 av 30.6.2015, s. 22). 

(7) EFSA Journal 2017; 17(5):4855. 

2019/EØS/55/07 
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7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1823 Kemin Europa 

N.V. 

Bacillus subtilis 

ATCC PTA-6737 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Preparat av Bacillus subtilis 

(ATCC PTA-6737) som inne-

holder minst 1 × 1010 KDE/g til-

setningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige sporer av Bacillus 

subtilis (ATCC PTA-6737) 

Analysemetode(1) 

Telling ved platesprednings-

metoden ved hjelp av trypton-

soya-agar med forvarming av 

fôrvareprøvene 

Identifikasjon: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Purker — 1 × 108 — 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. Til bruk hos purker fra tre uker 

før grising til og med hele 

laktasjonsperioden. 

3. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôr-

foretakene fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal til-

setningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedretts-

vern. 

29.12.2027 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2299 

av 12. desember 2017 

om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin (avvente svin og oppfôringssvin), oppfôringskyllinger, mindre utbredte 

arter av oppfôringsfjørfe og av eggleggende fjørfe, godkjenning av tilsetningsstoffet for bruk i drikkevann og om 

endring av forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF) nr. 1200/2005 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 

(innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer som er 

godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Preparatet av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 

70/524/EØF som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005(3) og 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2036/2005(4). Dette preparatet ble 

deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003. Preparatet ble godkjent for bruk i drikkevann til avvente smågriser, 

oppfôringssvin, verpehøner og oppfôringskyllinger ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013(5). 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt søknad om ny vurdering av preparatet av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger og oppfôringssvin, og i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om godkjenning for 

bruk til mindre utbredte arter av svin (avvente), mindre utbredte arter av svin til oppfôring, mindre utbredte arter av fugl 

til oppfôring og mindre utbredte arter av fugl til egglegging samt for bruk i drikkevann, med anmodning om at 

tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de opplysningene og 

dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 20. april 2016(6) 

med at preparatet av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at bruk av 

preparatet i fôrvarer og drikkevann har potensial til å forbedre den avlstekniske ytelsen til oppfôringssvin og 

oppfôringskyllinger. Den anså at ettersom virkemåten til tilsetningsstoffet forutsettes å være den samme, har 

stoffblandingen også potensial til å forbedre den avlstekniske ytelsen til mindre utbredte arter av svin (avvente), mindre 

utbredte arter av oppfôringssvin, mindre utbredte arter av fugl til oppfôring og mindre utbredte arter av fugl til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 13.12.2017, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2036/2005 av 14. desember 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 328 av 15.12.2005, s. 13). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 av 6. mai 2013 om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer til bruk i drikkevann til avvente smågriser, oppfôringssvin, verpehøner og oppfô-

ringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS) (EUT L 125 av 7.5.2013, s. 1). 

(6) EFSA Journal 2016; 14(6):4483. 

2019/EØS/55/08 
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egglegging. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten 

har også bekreftet rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegg I 

til denne forordning. 

6) Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 1200/2005, 

(EF) nr. 2036/2005 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 endres. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner krever umiddelbar gjennomføring av endringene av vilkårene for godkjenning, er det 

hensiktsmessig å tillate en overgangsperiode slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som 

godkjenningen medfører. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegg I, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1200/2005 utgår posten for E 1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 2036/2005 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2036/2005 utgår posten for E 1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 erstattes med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 5 

Overgangstiltak 

Preparatet angitt i vedlegg I og fôr som inneholder dette preparatet og er framstilt og merket før 2. juli 2018 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 2. januar 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk 

formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 
KDE / l drikkevann 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4d1712 Danstar 

Ferment AG, 

representert 

ved 

Lallemand 

SAS 

Pediococcus 

acidilactici 

CNCM MA 

18/5M 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Preparat av Pediococcus 

acidilactici CNCM MA 

18/5M som inneholder 

minst 1 × 1010 KDE/g 

I fast, ikke-overtrukket og 

overtrukket form 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

Levedyktige celler av 

Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M 

Analysemetode(1) 

Telling av det aktive 

stoffet i tilsetningsstoffet, 

premikser, fôrvarer og 

vann: platesprednings-

metoden (EN 15786:2009) 

Identifikasjon: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Oppfôringssvin 

Mindre utbredte 

arter av svin 

(avvente og til 

oppfôring) 

Oppfôrings-

kyllinger og 

mindre utbredte 

arter av fugl til 

oppfôring og 

egglegging 

— 1 × 109 — 5 × 108 — 1. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet, premiksen 

og fôrblandinger angis lag-

ringsforhold og stabilitet ved 

varmebehandling samt 

stabilitet i drikkevann. 

2. Ved anvendelse av til-

setningsstoffet i drikkevann 

skal det sikres at tilsetnings-

stoffet spres på en ensartet 

måte. 

3. Bruk er tillatt i fôr som 

inneholder følgende god-

kjente koksiodiostatika: 

dekokinat, halofuginon, 

diclazuril og nicarbazin. 

2.1.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk 

formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 
KDE / l drikkevann 

          4. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôr-

foretakene fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal til-

setningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder ånde-

drettsvern. 

5. Tilsetningsstoffet kan brukes 

i drikkevann. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE / l drikkevann 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4d1712 Lallemand 

SAS 

Pediococcus 

acidilactici 

CNCM MA 

18/5M 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Preparat av Pediococcus 

acidilactici CNCM MA 18/5M 

som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av Pedio-

coccus acidilactici CNCM MA 

18/5 M 

Analysemetoder(1) 

Telling: 

platespredningsmetoden med 

bruk av MRS-agar (EN 

15786:2009) 

Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Smågriser 

(avvente) 

Verpehøner 

— 5 × 108 — 1. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet angis 

lagringsforhold og stabilitet 

ved varmebehandling samt 

stabilitet i drikkevann 

2. For smågriser (avvente) 

opptil ca. 35 kg. 

3. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

4. Tilsetningsstoffet skal 

blandes med andre til-

setningsstoffer i fôrvarer 

eller fôrmidler for å gi en 

fullstendig og homogen 

dispergering i drikkevann. 

27.5.2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2308 

av 13. desember 2017 

om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 

5749) som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser (innehaver av godkjenningen:  

Chr. Hansen A/S)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer som er 

godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) ble i samsvar med direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og smågris ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004(3). Preparatet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Preparatet ble godkjent i ti 

år for avvente smågriser, oppfôringssvin, purker, kalver beregnet på avl og oppfôringskalkuner ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/447(4). 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser. Søknaden gjaldt også vurdering av dette preparatet for en ny bruk i 

drikkevann. Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». 

Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 12. juli 2016(5) 

med at preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten anså at 

tilsetningsstoffet brukt i fôrvarer eller drikkevann har potensial til å kunne forbedre vektøkning hos spedgriser. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har også 

bekreftet rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om permanente og midlertidige godkjenninger av visse 

tilsetningsstoffer, og om godkjenning av nye bruksområder for tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer (EUT L 370 av 

17.12.2004, s. 24). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 

5749) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker, avvente smågriser, oppfôringssvin, kalver beregnet på avl og oppfôringskalkuner, og om 

endring av forordning (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 600/2005 (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S) (EUT 

L 69 av 15.3.2017, s. 19). 

(5) EFSA Journal 2016; 14(9):4558. 

2019/EØS/55/09 
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6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

1
1

.7
.2

0
1
9

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

5
/3

1
 

 

VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 
KDE / l drikkevann 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1700i Chr. Hansen 

A/S 

Bacillus 

subtilis 

(DSM 5750) 

og Bacillus 

licheniformis 

(DSM 5749) 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Preparat av Bacillus subtilis 

(DSM 5750) og Bacillus 

licheniformis (DSM 5749) som 

inneholder minst 3,2 × 1010 

KDE / g tilsetningsstoff 

(i forholdet 1/1) 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige sporer av Bacillus 

subtilis 

(DSM 5750) og Bacillus 

licheniformis (DSM 5749) 

Analysemetode(1) 

Identifikasjon og telling av 

Bacillus subtilis (DSM 5750) og 

Bacillus licheniformis (DSM 

5749) i tilsetningsstoffet, 

premikser og vann: 

— Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE) 

Spedgris — 1,3 × 109 — 6,5 × 108 — 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehand-

ling. 

2. Tilsetningsstoffet kan brukes 

i drikkevann. 

3. Ved bruk av tilsetningsstoffet 

i drikkevann skal det sikres at 

tilsetningsstoffet spres på en 

ensartet måte. 

4. I bruksanvisningen angis 

følgende: 

«Tilsetningsstoffet skal gis til 

purker i laktasjon og sped-

griser samtidig» 

3. januar 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 
KDE / l drikkevann 

   — Telling: Platesprednings-

metoden med bruk av 

trypton-soya-agar – EN 

15784. 

      5. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller redu-

seres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern og 

hudvern. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2312 

av 13. desember 2017 

om godkjenning av ny bruk av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

purker, spedgriser og hunder (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi 

Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt søknader om en ny bruk av preparatet av Bacillus 

subtilis C-3102 (DSM 15544). Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av en ny bruk av preparatet av Bacillus 

subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker, spedgriser og hunder. 

4) Preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer», ble 

godkjent for ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1444/2006(2), for avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010(3), for livkyllinger, kalkuner, 

mindre utbredte fuglearter og andre prydfugler og fuglevilt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011(4) og for 

verpehøner og akvariefisk ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897(5). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 21. mars 2017(6) 

med at preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte også med at tilsetningsstoffet har 

potensial til å forbedre den avlstekniske ytelsen hos purker og spedgriser samt øke mengden av tørrstoff i hunders 

avføring. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Myndigheten har 

også bekreftet rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetningen framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 

5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 271 av 30.9.2006, s. 19). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Calpis Co. Ltd. Japan, som i Den europeiske unionen er 

representert ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (EUT L 102 av 23.4.2010, s. 19). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011 av 25. februar 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar, kalkunar, mindre utbreidde fugleartar, andre prydfuglar og anna fuglevilt (innehavar av 

godkjenninga: Calpis Co. Ltd Japan, representert ved Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 33). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) 

(DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og akvariefisk (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) 

og om endring av forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 med hensyn til innehaveren av godkjenningen 

(EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7). 

(6) EFSA Journal 2017;15(4):4760 og EFSA Journal 2017;15(4):4761. 

2019/EØS/55/10 
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7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1820 Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd, 

representert ved 

Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd 

Europe Repre-

sentative Office 

Bacillus 

subtilis 

DSM 15544 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Bacillus subtilis  

C-3102 

DSM 15544 som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff i 

fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av Bacillus 

subtilis 

DSM 15544 

Analysemetode: 

Telling: platespredningsmetoden 

ved hjelp av trypton-soya-agar  

i alle relevante matriser 

(EN 15784:2009) 

Identifikasjon: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Purker 

Spedgris 

— 3 × 108 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis 

lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. I bruksanvisningen angis 

følgende: 

«Tilsetningsstoffet skal gis til 

purker i laktasjon og spedgriser 

samtidig» 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

3. januar 

2028 

Hunder 1 × 109 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2325 

av 14. desember 2017 

om godkjenning av preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring av gjennomføringsforordning  

(EU) 2017/1007(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer som er 

godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Lecitiner ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter. Disse tilsetningsstoffene ble deretter oppført i registeret over fôrtilsetninger som eksisterende produkter, i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om ny vurdering av preparater 

av lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle 

klassifiseres i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «emulgatorer». Søknaden inneholdt de 

opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 13. juli 2016(3) 

med at preparater av lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har 

noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at preparatene 

kan anses som effektive til bruk som emulgator i fôr. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter markedsføring. Den har også bekreftet rapporten om metodene for analyse av fôrtilsetningene framlagt 

av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse preparatene bør derfor godkjennes, som angitt i 

vedlegg I til denne forordning. 

6) Det anses som hensiktsmessig å harmonisere kjennetegnene til lecitiner, flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og 

avoljede lecitiner samt deres bruksvilkår for å unngå markedsvridning, og Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/1007(4) bør derfor endres. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner krever umiddelbar gjennomføring av endringene av vilkårene for godkjenning, er det 

hensiktsmessig å tillate en overgangsperiode slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som 

godkjenningen medfører. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 15.12.2017, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(8):4561. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/1007 av 15. juni 2017 om godkjenning av et preparat av lecitiner som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 153 av 16.6.2017, s. 13). 

2019/EØS/55/11 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Tilsetningsstoffene angitt i vedlegg I, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «emul-

gatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007 erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

1. Tilsetningsstoffene angitt i vedlegg I og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før  

4. juli 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 4. januar 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder tilsetningsstoffene angitt i vedlegg I, og som er framstilt og merket før  

4. januar 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 4. januar 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt, dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder tilsetningsstoffene angitt i vedlegg I, og som er framstilt og merket før  

4. januar 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 4. januar 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt, dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold Andre 

bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg lecitiner per kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: emulgatorer 

1c322i — Flytende 

lecitiner 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av lecitiner: 

fosfolipider ≥ 48 % 

Vanninnhold ≤ 1 % 

Flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Flytende lecitiner (CAS-nr. 8002-43-5) ekstrahert fra 

rapsfrø, solsikker og/eller soyabønner 

Analysemetode(1) 

Til karakterisering av fôrtilsetningen: 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) og de 

tilsvarende testene i FAO JECFA-monografien for 

lecitin(3) (4) 

Alle dyrearter — — —  4. januar 2028 

1c322ii  Hydrolyserte 

lecitiner 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av hydrolyserte lecitiner: 

fosfolipider ≥ 44 % 

vanninnhold ≤ 1 % 

Flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Flytende hydrolyserte lecitiner (CAS-nr. 8002-43-5) 

ekstrahert fra solsikker og/eller soyabønner 

Alle dyrearter     4. januar 2028 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold Andre 

bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg lecitiner per kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til karakterisering av fôrtilsetningen: 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) og de 

tilsvarende testene i FAO JECFA-monografien for 

lecitin(3) (4) 

      

1c322iii — Avoljede 

lecitiner 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av avoljede lecitiner med et minsteinnhold 

av fosfolipider ≥ 75 % 

Vanninnhold ≤ 2 % 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Avoljede lecitiner i fast form (CAS-nr. 8002-43-5) 

ekstrahert fra solsikker og/eller soyabønner og 

avfettet ved løsemiddelekstraksjon 

Analysemetode(1) 

Til karakterisering av fôrtilsetningen: 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) og de 

tilsvarende testene i FAO JECFA-monografien for 

lecitin(3) (4) 

Alle dyrearter — — —  4. januar 2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

(EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(3) FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, ‘Lecithin’, Monograph No 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf. 

(4) FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications — Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, 

http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm. 
  



   

 

N
r. 5

5
/4

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.7
.2

0
1
9
 

 

VEDLEGG II 

«VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold Andre 

bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg lecitiner per kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: emulgatorer 

1c322 — Lecitiner Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av lecitiner med et minsteinnhold av 

— fosfolipider ≥ 18 % 

— lysofosfolipider ≥ 11 % 

Vanninnhold ≤ 1 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Lecitiner (CAS-nr. 8002-43-5) ekstrahert fra 

soyabønner 

Analysemetode(1) 

Til karakterisering av fôrtilsetningen: 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) og de 

tilsvarende testene i FAO JECFA-monografien for 

lecitin(3) (4) 

Alle dyrearter — — — = 6. juli 2027 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

(EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(3) FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, ‘Lecithin’, Monograph No 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf. 

(4) FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications — Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, 

http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/238 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av dinatrium 5’-ribonukleotider, dinatrium 5’-guanylat og dinatrium 5’-inosinat som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Dinatrium 5'-ribonukleotider og dinatrium-5'-guanylat og dinatrium-5'-inosinat («vedkommende stoffer») ble ved 

direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Produktene ble 

deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av de aktuelle stoffene som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var 

ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

Nylig trakk søkeren tilbake sin søknad med hensyn til drikkevann. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 4. mars 2014(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen vedkommende stoffer har i 

fôr, ligner på funksjonen stoffene har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at de berørte stoffene 

er virkningsfulle, ettersom de forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte 

fôr. Søkeren trakk tilbake sin søknad med hensyn til drikkevann. Vedkommende stoffer kan imidlertid brukes i 

fôrblandinger som deretter tilføres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser og på merkingen av fôrblandinger og fôrmidler.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2014;12(3):3606. 

2019/EØS/55/12 
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6) På grunn av manglende opplysninger konkluderte Myndigheten også med at vedkommende stoffer bør anses som 

potensielt farlige for arbeidstakeres hud, øyne og slimhinner samt ved innånding. Det bør derfor treffes egnede 

vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet 

videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt, unntatt de av stoffene som er framstilt ved gjæring. Søkeren anmodet om godkjenning av 

vedkommende stoffer som er framstilt ved gjæring og RNA-hydrolyse. Mangelen på opplysninger om produksjons-

stammene gjør det ikke mulig å vurdere sikkerheten ved vedkommende stoffer som er framstilt ved gjæring, til tross for 

at de i seg selv er sikre. Bruk av vedkommende stoffer bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne 

forordning, og godkjenning av de tilsetningsstoffene som er framstilt ved gjæring, bør avslås. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Avslag 

Godkjenning av dinatrium 5'-ribonukleotider, dinatrium-5'-guanylat og dinatrium-5'-inosinat framstilt ved gjæring avslås. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget, stoffene nevnt i artikkel 2 og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og 

merket før 15. desember 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes 

til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget og stoffene nevnt i artikkel 2, og som er framstilt 

og merket før 15. september 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og 

brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget og stoffene nevnt i artikkel 2, og som er framstilt 

og merket før 15. september 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og 

brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b635 — Dinatrium-

5'-ribonuk-

leotid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dinatrium-5'-ribonukleotider 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dinatrium 5'-ribonukleotider: en 

blanding av dinatrium-5'-guanylat 

(GMP) og dinatrium-5'-inosinat (IMP). 

Framstilt ved RNA-hydrolyse 

Renhet: minst 97 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: 

— C10H11N4O8P · nH2O 

— C10H12N5Na2O8P · nH2O 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av GMP og IMP i 

tilsetningsstoffet: 

JECFAs monografi, Spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler: 

Dinatrium-5'-ribonukleotider. 

Til bestemmelse av GMP og IMP i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med UV-påvisning (HPLC-UV). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet eller av kombinasjonen av 

dinatrium-5'-ribonukleotid (2b635), 

dinatrium-5'-guanylat (2b627) og 

dinatrium-5'-inosinat (2b631) skal være: 

50 mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet eller av kombinasjonen av 

dinatrium-5'-ribonukleotid, dinatrium-5'-

guanylat og dinatrium-5'-inosinat i 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

50 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser og på merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet eller 

kombinasjonen av dinatrium-5'-ribonuk-

leotid, dinatrium-5'-guanylat og dinatri-

um-5'-inosinat i fullfôr med et vann-

innhold på 12 % overskrides: 50 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b627 — Dinatrium-

5'-guanylat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dinatrium-5'-guanylat (GMP) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dinatrium-5'-guanylat 

Framstilt ved RNA-hydrolyse 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Renhet: minst 97 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C10H12N5Na2O8P · n 

H2O 

CAS-nummer: 5550-12-9 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av GMP i tilsetnings-

stoffet: 

JECFAs monografi, Spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler: 

Dinatrium-5'-ribonukleotider. 

Til bestemmelse av GMP i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende premikser: 

Høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med UV-påvisning (HPLC-UV). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet eller av kombinasjonen av 

dinatrium-5'-ribonukleotid (2b635), 

dinatrium-5'-guanylat (2b627) og 

dinatrium-5'-inosinat (2b631) skal være: 

50 mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet eller av kombinasjonen av 

dinatrium-5'-ribonukleotid, dinatrium-5'-

guanylat og dinatrium-5'-inosinat fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %: 

50 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, 

identifikasjonsnummeret, navnet på og 

tilsatt mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og på 

merkingen av fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet eller kombinasjonen av 

dinatrium-5'-ribonukleotid, dinatrium-5'-

guanylat og dinatrium-5'-inosinat i 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

overskrides: 50 mg/kg. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b631 — Dinatrium-

5'-inosinat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dinatrium-5'-inosinat (IMP) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dinatrium-5'-inosinat 

Framstilt ved RNA-hydrolyse 

Renhet: minst 97 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C10H11 N4O8P · nH2O 

CAS-nummer: 4691-65-0 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av IMP i tilsetnings-

stoffet: 

JECFAs monografi, Spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler: 

Dinatrium-5'-ribonukleotider. 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet eller av kombinasjonen av 

dinatrium-5'-ribonukleotid (2b635), 

dinatrium-5'-guanylat (2b627) og 

dinatrium-5'-inosinat (2b631) skal være: 

50 mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 %. 

15.3.2028 



   

 

N
r. 5

5
/4

8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.7
.2

0
1
9
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av IMP i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende premikser: 

Høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med UV-påvisning (HPLC-UV). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet eller av kombinasjonen av 

dinatrium-5'-ribonukleotid, dinatrium-5'-

guanylat og dinatrium-5'-inosinat i 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

50 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser og på merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet eller 

kombinasjonen av dinatrium-5'-ribonuk-

leotid, dinatrium-5'-guanylat og dinatri-

um-5'-inosinat i fullfôr med et vann-

innhold på 12 % overskrides: 50 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/239 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter unntatt fuglearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene metyl-N-metylantranilat og metylantranilat ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Stoffene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for 

alle dyrearter unntatt fuglearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien 

«sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

15. november 2011(3) med at metyl-N-metylantranilat og metylantranilat under de foreslåtte vilkårene for bruk i 

fôrvarer ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Ettersom metyl-N-metylantranilat 

og metylantranilat har virkning når de brukes som aromaer i næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer 

som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. 

Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. Søkeren trakk tilbake sin søknad med hensyn til drikkevann, men det 

bør være mulig å bruke vedkommende stoffer i fôrblandinger som deretter tilføres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser og på merkingen av fôrmidler og fôrblandinger. 

6) Myndigheten konkluderte med at metyl-N-metylantranilat og metylantranilat kan irritere øynene og luftveiene. Det bør 

derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med i vedlegget til denne 

forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2011; 9(12):2441 

2019/EØS/55/13 
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8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av metyl-N-metylantranilat og 

metylantranilat må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan 

forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før  

15. september 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b09781 — Metyl-N-metyl-

antranilat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metyl-N-metylantranilat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Metyl-N-metylantranilat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % 

Kjemisk formel: C9H11O2N 

CAS-nummer: 85-91-6 

FL-nr.: 09.781 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metyl-N-

metylantranilat i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle arter 

unntatt 

fuglearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 4 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 4 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser og på merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

4 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b09715 — Metylantranilat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metylantranilat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Metylantranilat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % 

Kjemisk formel: C8H9O2N 

CAS-nummer: 134-20-3 

FL-nr.: 09.715 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metylantranilat 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle arter 

unntatt 

fuglearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 25 mg/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 25 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser og på merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/240 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av trimetylamin, trimetylaminhydroklorid og 3-metylbutylamin som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter unntatt verpehøner, og 2-metoksyetylbenzen, 1,3-dimetoksy-benzen, 1,4-

dimetoksy-benzen, 1-isopropyl-2-metoksy-4-metylbenzen som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene trimetylamin, trimetylaminhydroklorid, 3-metylbutylamin for alle dyrearter unntatt verpehøner og  

2-metoksyetylbenzen, 1,3-dimetoksy-benzen, 1,4-dimetoksy-benzen, 1-isopropyl-2-metoksy-4-metylbenzen for alle 

dyrearter («vedkommende stoffer») ble ved direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter. Stoffene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende 

produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt søknad om ny vurdering av trimetylamin, trimetylaminhydroklorid og 3-metylbutylamin som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter unntatt verpehøner, og av 2-metoksyetylbenzen, 1,3-dimetoksy-benzen, 1,4-dimetoksy-

benzen, 1-isopropyl-2-metoksy-4-metylbenzen som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om 

at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av de 

opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 25. april 2012(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Ettersom vedkommende stoffer har virkning når de brukes som aromastoff i 

næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det 

ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. 

Søkeren trakk tilbake sin søknad med hensyn til drikkevann, men det bør være mulig å bruke vedkommende stoffer i 

fôrblandinger som deretter tilføres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser og på merkingen av fôrmidler og fôrblandinger. 

6) Myndigheten konstaterte at trimetylamin, trimetylaminhydroklorid og 3-metylbutylamin er erkjent som etsende for 

øynene, sterkt irriterende eller etsende på huden og irriterende for luftveiene. Astmalignende symptomer kan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2012;10(5):2678 og EFSA Journal 2012;10(5):2679. 

2019/EØS/55/14 
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forekomme etter innånding. Når det gjelder 2-metoksyetylbenzen, 1,3-dimetoksy-benzen, 1,4-dimetoksy-benzen og  

1-isopropyl-2-metoksy-4-metylbenzen, er det erkjent mulige farer ved hud- og øyekontakt og ved eksponering av 

luftveiene. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter markedsføring. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer 

framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med i vedlegget til denne forordning. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før  

15. september 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b11009 — Trimetylamin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Trimetylamin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Trimetylamin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % 

Kjemisk formel: C3H9N 

CAS-nummer: 75-50-3 

FL-nr.: 11.009 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av trimetylamin i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

unntatt 

verpehøner 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, 

identifikasjonsnummeret, navnet på og 

tilsatt mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og på 

merkingen av fôrmidler og fôrblandinger 

dersom innholdet av det aktive stoffet i 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

overstiger 5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b11024 — Trimetylamin-

hydroklorid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Trimetylaminhydroklorid 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Trimetylaminhydroklorid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98,5 % 

Kjemisk formel: C3H9N · HCl 

CAS-nummer: 593-81-7 

FL-nr.: 11.024 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av trimetylamin-

hydroklorid i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

unntatt 

verpehøner 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser og på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av det 

aktive stoffet i fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % overstiger 5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b11001 — 3-metylbutyl-

amin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3-metylbutylamin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

3-metylbutylamin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % 

Kjemisk formel: C5H13N 

CAS-nummer: 107-85-7 

FL-nr.: 11.001 

Alle 

dyrearter 

unntatt 

verpehøner 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metylbutylamin 

i tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 % skal være: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, unntatt 

verpehøner, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og grupper. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, unntatt 

verpehøner, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, 

identifikasjonsnummeret, navnet på og 

tilsatt mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og på 

merkingen av fôrmidler og fôrblandinger 

dersom innholdet av det aktive stoffet i 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

overstiger 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, unntatt 

verpehøner, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og grupper. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b03006 — 2-metoksyetyl-

benzen 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-metoksyetylbenzen 

Karakterisering av det aktive stoffet 

2-metoksyetylbenzen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 99 % 

Kjemisk formel: C9H12O 

CAS-nummer: 3558-60-9 

FL-nr.: 03.006 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metoksye-

tylbenzen i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 % skal være: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

        4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold  

på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, 

identifikasjonsnummeret, navnet på og 

tilsatt mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og på 

merkingen av fôrmidler og fôrblandinger 

dersom innholdet av det aktive stoffet i 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

overstiger 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

2b04016 — 1,3-dimetoksy-

benzen 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

1,3-dimetoksy-benzen 

Karakterisering av det aktive stoffet 

1,3-dimetoksy-benzen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % 

Kjemisk formel: C8H10O2 

CAS-nummer: 151-10-0 

FL-nr.: 04.016 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 1,3-dimetoksy-

benzen i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 1 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 1 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, 

identifikasjonsnummeret, navnet på og 

tilsatt mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og på 

merkingen av fôrmidler og fôrblandinger 

dersom innholdet av det aktive stoffet i 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

overstiger 1 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b04034 — 1,4-dimetoksy-

benzen 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

1,4-dimetoksy-benzen 

Karakterisering av det aktive stoffet 

1,4-dimetoksy-benzen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % 

Kjemisk formel: C8H10O2 

CAS-nummer: 150-78-7 

FL-nr.: 04.034 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 1,4-dimetoksy-

benzen i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 1 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 1 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser og på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av det 

aktive stoffet i fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % overstiger 1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b04043 — 1-isopropyl-2-

metoksy-4-

metylbenzen 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

1-isopropyl-2-metoksy-4-metylbenzen 

Karakterisering av det aktive stoffet 

1-isopropyl-2-metoksy-4-metylbenzen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 1 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Kjemisk formel: C11H16O 

CAS-nummer: 1076-56-8 

FL-nr.: 04.043 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 1-isopropyl-2-

metoksy-4-metylbenzen i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 1 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, 

identifikasjonsnummeret, navnet på og 

tilsatt mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og på 

merkingen av fôrmidler og fôrblandinger 

dersom innholdet av det aktive stoffet i 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

overstiger 1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/67 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/241 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av piperin, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene piperin, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin («vedkommende stoffer») ble ved direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Stoffene ble deretter 

oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av de aktuelle stoffene som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 26. januar 2016(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Ettersom vedkommende stoffer har virkning når de brukes som aromastoff i 

næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det 

ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. 

Søkeren trakk tilbake sin søknad med hensyn til drikkevann. Stoffene bør imidlertid kunne brukes i fôrblandinger som 

deretter tilføres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser og på merkingen av fôrmidler og fôrblandinger. 

6) Myndigheten konstaterte at vedkommende stoffer er erkjent som potensielt farlige ved hud- og øyekontakt og ved 

eksponering av luftveiene. De fleste er klassifisert som irriterende for åndedrettsorganene. Det bør derfor treffes egnede 

vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet 

videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(2):4390 

2019/EØS/55/15 
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8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før  

15. september 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b14003 — Piperin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Piperin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Piperin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % 

Kjemisk formel: C17H19O3N 

CAS-nummer: 94-62-2 

FL-nr.: 14.003 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av piperin i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi kombinert med 

flammeionisasjonsdetektor (GC-

FID). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 0,5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 0,5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

0,5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b14004 — 3-metylindol Tilsetningsstoffets sammensetning 

3-metylindol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

3-metylindol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % 

Kjemisk formel: C9H9N 

CAS-nummer: 83-34-1 

FL-nr.: 14.004 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metylindol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 0,5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 0,5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

0,5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b14007 — Indol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Indol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Indol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % 

Kjemisk formel: C8H7N 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   CAS-nummer: 120-72-9 

FL-nr.: 14.007 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av indol i til-

setningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 0,5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 0,5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

0,5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et mini-

mum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b14047 — 2-acetyl-

pyrrol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-acetylpyrrol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

2-acetylpyrrol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % 

Kjemisk formel: C6H7ON 

CAS-nummer: 1072-83-9 

FL-nr.: 14.047 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-acetylpyrrol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis 

vilkårene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 0,5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 0,5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

0,5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b14064 — Pyrrolidin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pyrrolidin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Pyrrolidin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % 

Kjemisk formel: C4H9N 

CAS-nummer: 123-75-1 

FL-nr.: 14.064 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pyrrolidin i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/242 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av heks-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, okt-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, heks-3(cis)-enal,  

hept-4-enal, heks-3(cis)-enylacetat, heks-3(cis)-enylformiat, heks-3-enylbutyrat, heks-3-enylheksanat,  

heks-3(cis)-enylisobutyrat, sitronellol, (-)-3,7-dimetyl-6-okten-1-ol, sitronellal, 2,6-dimetylhept-5-enal,  

sitronellsyre, sitronellylacetat, sitronellylbutyrat, sitronellylformiat, sitronellylpropionat, 1-etoksy-1- 

(3-heksenyloksy)etan og heks-3-enylisovalerat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene heks-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, okt-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, heks-3(cis)-enal, hept-4-enal, heks-3(cis)-

enylacetat, heks-3(cis)-enylformiat, heks-3-enylbutyrat, heks-3-enylheksanat, heks-3(cis)-enylisobutyrat, sitronellol, (-)-3,7-

dimetyl-6-okten-1-ol, sitronellal, 2,6-dimetylhept-5-enal, sitronellsyre, sitronellylacetat, sitronellylbutyrat, sitronellyl-

formiat, sitronellylpropionat, 1-etoksy-1-(3-heksenyloksy)etan og heks-3-enylisovalerat («vedkommende stoffer») ble ved 

direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Stoffene ble deretter 

oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av de aktuelle stoffene som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var 

ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 12. juli 2016(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Ettersom vedkommende stoffer har virkning når de brukes som aromastoff i 

næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det 

ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. 

Søkeren trakk tilbake sin søknad med hensyn til drikkevann. Det bør imidlertid være mulig å bruke vedkommende 

stoffer i fôrblandinger som deretter tilføres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke foreligger 

sikkerhetsgrunner som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, 

bør anbefalt innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse 

opplysninger på etiketten til premikser og på merkingen av fôrmidler og fôrblandinger. 

6) Myndigheten konkluderte med at det er erkjent farer ved hud- og øyekontakt og ved eksponering av luftveiene. De fleste 

stoffene er klassifisert som irriterende for åndedrettsorganene. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet videre rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(8):4559. 

2019/EØS/55/16 
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7) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før  

15. september 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b02056 — Heks-3(cis)-en-

1-ol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heks-3(cis)-en-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heks-3(cis)-en-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen som summen av (Z)- og 

(E)-isomerer, minst 92 % av (Z)-

isomer 

Kjemisk formel: C6H12O 

CAS-nummer: 928-96-1 

FL-nr.: 02.056 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heks-3(cis) 

-en-1-ol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis 

vilkårene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og fôr-

blandinger dersom innholdet av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b02093 — Non-6-en-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Non-6-en-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Non-6-en-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C9H18O 

CAS-nummer: 35854-86-5 

FL-nr.: 02.093 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 1 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av non-6-en-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

    5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med  

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b02094 — Okt-3-en-1-ol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Okt-3-en-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Okt-3-en-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Renhet: minst 96 % ved under-

søkelsen, som (Z)- isomer. 

Kjemisk formel: C8H16O 

CAS-nummer: 20125-84-2 

FL-nr.: 02.094 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av okt-3-en-1-ol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 1 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og fôr-

blandinger dersom innholdet av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med  

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b05059 — Non-6(cis)-enal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Non-6(cis)-enal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Non-6(cis)-enal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 96 % ved under-

søkelsen, sekundære bestanddeler 

6-9 % trans-6-nonenal 

Kjemisk formel: C9H16O 

CAS-nummer: 2277-19-2 

FL-nr.: 05.059 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av non-6(cis)-enal 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b05075 — Heks-3(cis)-

enal 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heks-3(cis)-enal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heks-3(cis)-enal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H10O 

CAS-nummer: 6789-80-6 

FL-nr.: 05.075 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heks-3(cis)-enal 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b05085 — Hept-4-enal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Hept-4-enal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Hept-4-enal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Renhet: minst 98 % som summen 

av (Z)- og (E)-isomerer, minst 93 % 

av (Z)-isomer, sekundære bestand-

deler: 2-5 % E-isomer. 

Kjemisk formel: C7H12O 

CAS-nummer: 6728-31-0 

FL-nr.: 05.085 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av hept-4-enal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b09197 — Heks-3(cis)-

enylacetat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heks-3(cis)-enylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heks-3(cis)-enylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen som summen av (Z)- og 

(E)-isomerer, minst 92 % av (Z)-

isomer 

Kjemisk formel: C8H14O2 

CAS-nummer: 3681-71-8 

FL-nr.: 09.197 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heks-3(cis)-

enylacetat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b09240 — Heks-3(cis)-

enylformiat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heks-3(cis)-enylformiat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heks-3(cis)-enylformiat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C7H12O2 

CAS-nummer: 33467-73-1 

FL-nr.: 09.240 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heks-3(cis)-

enylformiat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

    5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b09270 — Heks-3-

enylbutyrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heks-3-enylbutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heks-3-enylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Renhet: minst 95 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H18O2 

CAS-nummer: 16491-36-4 

FL-nr.: 09.270 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heks-3-enylbu-

tyrat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b09271 — Heks-3-

enylheksanat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heks-3-enylheksanat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heks-3-enylheksanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 96 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C12H22O2 

CAS-nummer: 31501-11-8 

FL-nr.: 09.271 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heks-3-enyl-

heksanat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verne-

utstyr, herunder åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker. 

 

2b09563 — Heks-3(cis)-

enylisobutyrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heks-3(cis)-enylisobutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heks-3(cis)-enylisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H18O2 

CAS-nummer: 41519-23-7 

FL-nr.: 09.563 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heks-3(cis)-

enylisobutyrat i tilsetningsstoffet og 

i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

    5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b02011 — Sitronellol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sitronellol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sitronellol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Renhet: minst 90 % ved under-

søkelsen, racemat, andre bestand-

deler: di-umettede og mettede  

C10-alkoholer, sitronellylacetat og 

sitronellal 

Kjemisk formel: C10H20O 

CAS-nummer: 106-22-9 

FL-nr.: 02.011 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av sitronellol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b02229 — (-)-3,7-dimetyl-

6-okten-1-ol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

(-)-3,7-dimetyl-6-okten-1-ol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

(-)-3,7-dimetyl-6-okten-1-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese  

eller framkommet ved fraksjonert 

destillasjon av eteriske oljer og 

forsåpning av ekstrakter 

Renhet: minst 90 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H20O 

CAS-nummer: 7540-51-4 

FL-nr.: 02.229 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av (-)-3,7-dimetyl-

6-okten-1-ol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b05021 — Sitronellal Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sitronellal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sitronellal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 85 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H18O 

CAS-nummer: 106-23-0 

FL-nr.: 05.021 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av sitronellal i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b05074 — 2,6-dimetyl-

hept-5-enal 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2,6-dimetylhept-5-enal 

Karakterisering av det aktive stoffet 

2,6-dimetylhept-5-enal 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 85 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C9H16O 

CAS-nummer: 106-72-9 

FL-nr.: 05.074 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2,6-dimetyl-

hept-5-enal i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b08036 — Sitronellsyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sitronellsyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sitronellsyre 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 90 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H18O2 

CAS-nummer: 502-47-6 

FL-nr.: 08.036 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av sitronellsyre i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b09012 — Sitronellyl-

acetat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sitronellylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sitronellylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 92 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C11H22O2 

CAS-nummer: 150-84-5 

FL-nr.: 09.012 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av sitronellylacetat 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b09049 — Sitronellyl-

butyrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sitronellylbutyrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sitronellylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 90 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C14H26O2 

CAS-nummer: 141-16-2 

FL-nr.: 09.049 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av sitronellyl-

butyrat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b09078 — Sitronellyl-

formiat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sitronellylformiat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sitronellylformiat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 90 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C11H20O2 

CAS-nummer: 105-85-1 

FL-nr.: 09.078 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av sitronellyl-

formiat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b09129 — Sitronellyl-

propionat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sitronellylpropionat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sitronellylpropionat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C13H24O2 

CAS-nummer: 141-14-0 

FL-nr.: 09.129 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av sitronellyl-

propionat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 1 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b06081 — 1-etoksy-1-(3-

heksenyloksy)-

etan 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

1-etoksy-1-(3-heksenyloksy)etan 

Karakterisering av det aktive stoffet 

1-etoksy-1-(3-heksenyloksy)etan 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H20O2 

CAS-nummer: 28069-74-1 

FL-nr.: 06.081 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 1 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 1-etoksy-1-(3-

heksenyloksy)etan i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

    5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b09505 — Heks-3-enyl-

isovalerat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heks-3-enylisovalerat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Heks-3-enylisovalerat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Renhet: minst 95 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C11H20O2 

CAS-nummer: 10032-11-8 

FL-nr.: 09.505 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heks-3-enyl-

isovalerat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 1 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/243 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av 3-hydroksybutan-2-on, pentan-2,3-dion, 3,5-dimetylsyklopentan-1,2-dion,  

heksan-3,4-dion, sec-butan-3-onylacetat, 2,6,6-trimetylsykloheks-2-en-1,4-dion  

og 3-metylnona-2-,4-dion som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene 3-hydroksybutan-2-on, pentan-2,3-dion, 3,5-dimetylsyklopentan-1,2-dion, heksan-3,4-dion, sec-butan-3-

onylacetat, 2,6,6-trimetylsykloheks-2-en-1,4-dion og 3-metylnona-2-,4-dion («vedkommende stoffer») ble ved direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Disse stoffene ble deretter 

oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av de aktuelle stoffene som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var 

ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 19. oktober 2016(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Ettersom vedkommende stoffer har virkning når de brukes som aromastoff i 

næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det 

ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. 

Søkeren trakk sin søknad med hensyn til drikkevann, men det bør være mulig å bruke vedkommende stoffer i 

fôrblandinger som deretter tilføres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke foreligger sikkerhets-

grunner som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør 

anbefalt innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger 

på etiketten til premikser og på merkingen av fôrmidler og fôrblandinger. 

6) Myndigheten konstaterte at det er erkjent farer ved hud- og øyekontakt og ved eksponering av luftveiene. De fleste 

stoffene er klassifisert som irriterende for åndedrettsorganene. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet videre rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(11):4618. 

2019/EØS/55/17 
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8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 15. september 2018 

i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

1
1

.7
.2

0
1
9

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

5
/1

1
1
 

 

VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b07051 — 3-hydroksy-

butan-2-on 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3-hydroksybutan-2-on 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-hydroksybutan-2-on 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 96 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C4H8O2 

CAS-nummer: 513-86-0 

FL-nr.: 07.051 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-hydroksy-

butan-2-on i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b07060 — Pentan-2,3-

dion 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pentan-2,3-dion 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Pentan-2,3-dion 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 93 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C5H8O2 

CAS-nummer: 600-14-6 

FL-nr.: 07.060 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pentan-2,3-

dion i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b07076 — 3,5-dimetylsy-

klopentan-1,2-

dion 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3,5-dimetylsyklopentan-1,2-dion 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3,5-dimetylsyklopentan-1,2-dion 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C7H10O2 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   CAS-nummer: 13494-07-0 

FL-nr.: 07.076 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3,5-dimetyl-

syklopentan-1,2-dion i til-

setningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 0,5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 0,5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

0,5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b07077 — Heksan-3,4-

dion 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Heksan-3,4-dion 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Heksan-3,4-dion 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H10O2 

CAS-nummer: 4437-51-8 

FL-nr.: 07.077 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heksan-3,4-

dion i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b09186 — Sec-butan-3-

onylacetat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sec-butan-3-onylacetat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Sec-butan-3-onylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H10O3 

CAS-nummer: 4906-24-5 

FL-nr.: 09.186 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av sec-butan-3-

onylacetat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b07109 — 2,6,6-trimetyl-

sykloheks-2-

en-1,4-dion 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2,6,6-trimetylsykloheks-2-en-1,4-

dion 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2,6,6-trimetylsykloheks-2-en-1,4-

dion 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis 

vilkårene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Kjemisk formel: C9H12O2 

CAS-nummer: 1125-21-9 

FL-nr.: 07.109 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2,6,6-tri-

metylsykloheks-2-en-1,4-dion i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b07184 — 3-metylnona-

2-,4-dion 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3-metylnona-2-,4-dion 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

3-metylnona-2-,4-dion 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H18O2 

CAS-nummer: 113486-29-6 

FL-nr.: 07.184 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metylnona-

2-,4-dion i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % skal være: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/244 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av vanillylaceton og 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on som tilsetningsstoffer i  

fôrvarer for alle dyrearter, og om avslag på godkjenning av 1-fenyletan-1-ol(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene vanillylaceton, 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on og 1-fenyletan-1-ol ble ved direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Stoffene ble deretter oppført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av vanillylaceton, 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on og 1-fenyletan-1-ol som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien 

«sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 12. juli 2016(3) 

med at vanillylaceton og 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten kunne ikke treffe noen konklusjon når det 

gjelder sikkerheten ved bruk av 1-fenyletan-1-ol i landmiljøet. Ettersom vanillylaceton og 4-(4-metoksyfenyl)butan-2 

har virkning når de brukes som aromastoff i næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i 

næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. 

Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. Søkeren trakk tilbake sin søknad med hensyn til drikkevann. 

Vanillylaceton og 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on bør imidlertid kunne brukes i fôrblandinger som deretter tilføres via 

vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke foreligger sikkerhets-

grunner som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør 

anbefalt innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger 

på etiketten til premikser og på merkingen av fôrmidler og fôrblandinger. 

6) Myndigheten påpekte at vanillylaceton og 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on bør anerkjennes som farlige for luftveiene, 

huden og øynene samt irriterende for åndedrettsorganene. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser 

ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet videre rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av vanillylaceton og 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(8):4557. 

2019/EØS/55/18 
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8) Vurderingen av 1-fenyletan-1-ol viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

ikke er oppfylt. Myndigheten kunne ikke treffe noen konklusjon om sikkerheten ved bruk av 1-fenyletan-1-ol for 

landmiljøet, ettersom søkeren ikke hadde framlagt noen forsøksdata, og derfor kunne ikke bruk av prognosemodellen 

for økologiske strukturaktivitetsrelasjoner (ECOSAR) gi de nødvendige parametrene. 

9) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vanillylaceton, 4-(4-metoksy-

fenyl)butan-2-on og 1-fenyletan-1-ol må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at 

berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Avslag 

Godkjenningen av 1-fenyletan-1-ol som tilsetningsstoff som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjons-

gruppen «aromastoffer», avslås. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

1. Vanillylaceton, 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on og 1-fenyletan-1-ol og premikser som inneholder disse stoffene, og som er 

framstilt og merket før 15. september 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i 

omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder vanillylaceton, 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on og 1-fenyletan-1-ol, og som er 

framstilt og merket før 15. mars 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og 

brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder vanillylaceton, 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on og 1-fenyletan-1-ol, og som er 

framstilt og merket før 15. mars 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og 

brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b07005 — Vanillylaceton Tilsetningsstoffets sammensetning 

Vanillylaceton 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Vanillylaceton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C11H14O3 

CAS-nummer: 122-48-5 

FL-nr.: 07.005 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vanillylaceton i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

2b07029 — 4-(4-metoksy-

fenyl)butan- 

2-on 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on 

Karakterisering av det aktive stoffet 

4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 96 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C11H14O2 

CAS-nummer: 104-20-1 

FL-nr.: 07.029 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 4-(4-metoksy-

fenyl)butan-2-on i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være 5 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser og 

på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/245 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av mentol, d-karvon, mentylacetat, d,l-isomenton, 3-metyl-2-(pent-2(cis)-enyl)syklopent-2-en-1-on, 

3,5,5-trimetylsykloheks-2-en-1-on, d-fenchon, fenchylalkohol, karvylacetat, dihydrokarvylacetat og fenchylacetat som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene mentol, d-karvon, mentylacetat, d,l-isomenton, 3-metyl-2-(pent-2(cis)-enyl)syklopent-2-en-1-on, 3,5,5-trimetylsy-

kloheks-2-en-1-on, d-fenchon, fenchylalkohol, karvylacetat, dihydrokarvylacetat og fenchylacetat («vedkommende 

stoffer») ble ved direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. 

Stoffene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 

10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av de aktuelle stoffene som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var 

ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 20. april 2016(3) med 

at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse 

eller på miljøet. Ettersom vedkommende stoffer har virkning når de brukes som aromastoff i næringsmidler og i hovedsak 

har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det ikke er nødvendig med noen 

ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. Søkeren trakk tilbake sin søknad om 

bruk av vedkommende stoffer i drikkevann. 

5) Myndigheten konstaterte dessuten at det er erkjent farer ved hud- og øyekontakt og ved eksponering av luftveiene. De 

fleste stoffene er klassifisert som irriterende for åndedrettsorganene. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet videre 

rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Søkeren foreslo overfor Myndigheten bruksmengder for vedkommende stoffer. I betraktning av nevnte forslag anså 

Myndigheten at visse bruksmengder er trygge («mengder vurdert som sikre av Myndigheten»). Med henblikk på 

offentlige kontroller i hele næringsmiddelkjeden bør det fastsettes visse krav til merking. Særlig dersom bruksmengdene 

overskrider verdiene som er vurdert av Myndigheten, bør det kreves at etiketten til premikser og merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger som inneholder vedkommende stoffer, inneholder visse opplysninger, herunder henvisning til verdiene 

vurdert av Myndigheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 87, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(6):4475. 

2019/EØS/55/19 
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8) Det faktum at vedkommende stoffer ikke er tillatt brukt i drikkevann, utelukker ikke at de kan brukes i fôrblandinger 

som tilføres via vann. 

9) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 15. september 2018 

i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b02015 — Mentol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Mentol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Mentol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H20O 

CAS-nummer: 89-78-1 

FL-nr.: 02.015 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av mentol i til-

setningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

25 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et mini-

mum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b07146 — d-karvon Tilsetningsstoffets sammensetning 

d-karvon 

Karakterisering av det aktive stoffet 

d-karvon 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H14O 

CAS-nummer: 2244-16-8 

FL-nr.: 07.146 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av d-karvon i til-

setningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid  

(GC-MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b09016 — Mentylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Mentylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Mentylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C12H22O2 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   CAS-nummer: 29066-34-0 

FL-nr.: 09.016 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av mentylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 5 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b07078 — d,l-isomenton Tilsetningsstoffets sammensetning 

d,l-isomenton 

Karakterisering av det aktive stoffet 

d,l-isomenton 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H18O 

CAS-nummer: 491-07-6 

FL-nr.: 07.078 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av d,l-isomenton i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et mini-

mum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b07094 — 3-metyl-2-

(pent-2(cis)-

enyl)syklo-

pent-2-en-1-on 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3-metyl-2-(pent-2(cis)-

enyl)syklopent-2-en-1-on 

Karakterisering av det aktive stoffet 

3-metyl-2-(pent-2(cis)-

enyl)syklopent-2-en-1-on 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C11H16O 

CAS-nummer: 488-10-8 

FL-nr.: 07.094 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3-metyl-2-

(pent-2(cis)-enyl)syklopent-2-en-1-

on i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et mini-

mum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b07126 — 3,5,5-trimetyl-

sykloheks-2-

en-1-on 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

3,5,5-trimetylsykloheks-2-en-1-on 

Karakterisering av det aktive stoffet 

3,5,5-trimetylsykloheks-2-en-1-on 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C9H14O 

CAS-nummer: 78-59-1 

FL-nr.: 07.126 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3,5,5-trimetyl-

sykloheks-2-en-1-on i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et mini-

mum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b07159 — d-fenchon Tilsetningsstoffets sammensetning 

d-fenchon 

Karakterisering av det aktive stoffet 

d-fenchon 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H16O 

CAS-nummer: 4695-62-9 

FL-nr.: 07.159 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av d-fenchon i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b02038 — Fenchyl-

alkohol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Fenchylalkohol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Fenchylalkohol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H18O 

CAS-nummer: 1632-73-1 

FL-nr.: 02.038 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av fenchylalkohol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

1 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b09215 — Karvylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Karvylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Karvylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C12H18O2 

CAS-nummer: 97-42-7 

FL-nr.: 09.215 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av karvylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b09216 — Dihydro-

karvylacetat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Dihydrokarvylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dihydrokarvylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C12H20O2 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   CAS-nummer: 20777-49-5 

FL-nr.: 09.216 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dihydrokarvy-

lacetat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

1 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b09269 — Fenchylacetat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Fenchylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Fenchylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C12H20O2 

CAS-nummer: 13851-11-1 

FL-nr.: 09.269 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av fenchylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 1 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengden som foreslås 

på premiksens etikett, vil medføre 

at grenseverdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger dersom innholdet av 

det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger  

1 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/246 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av linalooloksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt fisk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffet linalooloksid ble ved direktiv 70/524/EØF godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Dette stoffet 

ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av linalooloksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt fisk. Søkeren 

anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var 

ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 13. juni 2012(3) 

med at linalooloksid under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse 

eller på miljøet. Når det gjelder forbrukersikkerhet, får dessuten konklusjonene i uttalelsen vedtatt 5. mars 2014(4) 

anvendelse på linalooloksid, ettersom linalooloksid tilhører den samme kjemiske gruppen som stoffene som ble 

undersøkt i forbindelse med nevnte uttalelse. Hos pattedyr, fugler og fisk muliggjør dette tilsetningsstoffets terminale 

metabolisme gjennom glukuronidering en hurtig utskilling av tilsetningsstoffets konjugater. Ettersom linalool brukes 

som aromastoff i næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens 

konklusjon at det ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å 

omfatte fôr. Søkeren trakk tilbake sin søknad om bruk av linalool i drikkevann. 

5) Myndigheten konkluderte videre med at linalooloksid bør klassifiseres som potensielt farlig for luftveiene, huden og 

øynene samt irriterende for huden. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av linalooloksid viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Søkeren foreslo overfor Myndigheten bruksmengder for linalooloksid. I betraktning av nevnte forslag anså Myndigheten 

at visse bruksmengder er trygge («mengder vurdert som sikre av Myndigheten»). Med henblikk på offentlige kontroller 

i hele næringsmiddelkjeden bør det fastsettes visse krav til merking. Særlig dersom bruksmengdene overskrider 

verdiene som er vurdert av Myndigheten, bør det kreves at etiketten til premikser og merkingen av fôrmidler og 

fôrblandinger som inneholder vedkommende stoffer, inneholder visse opplysninger, herunder henvisning til verdiene 

vurdert av Myndigheten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 105, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2012;10(7):2786. 

(4) EFSA Journal 2014;12(3):3608. 

2019/EØS/55/20 
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8) Det faktum at vedkommende stoff ikke er tillatt brukt i drikkevann, utelukker ikke at det kan brukes i fôrblandinger som 

tilføres via vann. 

9) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av linalooloksid må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som 

godkjenningen medfører. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», god-

kjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 15. september 2018 

i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b13140 — Linalooloksid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Linalooloksid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C10H18O2 

CAS-nummer: 1365-19-1 

FL-nr.: 13.140 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av linalooloksid 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter 

unntatt fisk 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkå-

rene for lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premiksen 

dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 

overskrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verne-

utstyr, herunder åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/149 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/247 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol, 2-isobutyltiazol, 5-(2-hydroksyetyl)-4-metyltiazol, 2-

acetyltiazol, 2-etyl-4-metyltiazol, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-metylpropyl)4H-1,3,5-ditiazin og 

tiaminhydroklorid som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene 2,4,5-trimetyltiazol, 2-isobutyltiazol, 5-(2-hydroksyetyl)-4-metyltiazol, 2-acetyltiazol, 2-etyl-4-metyltiazol, 

5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-metylpropyl)4H-1,3,5-ditiazin og tiaminhydroklorid («vedkommende stoffer») ble ved direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Produktene ble deretter 

oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av de aktuelle stoffene som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var 

ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 13. april 2016(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Ettersom vedkommende stoffer brukes som aroma i næringsmidler og i hovedsak har 

samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det ikke er nødvendig med noen 

ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. Søkeren trakk tilbake sin søknad om 

bruk av vedkommende stoffer i drikkevann. 

5) Myndigheten konstaterte dessuten at vedkommende stoffer er erkjent farlige ved hud- og øyekontakt og ved 

eksponering av luftveiene. De fleste stoffene er klassifisert som irriterende for åndedrettsorganene. Det bør derfor treffes 

egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Søkeren foreslo overfor Myndigheten bruksmengder for vedkommende stoffer. I betraktning av nevnte forslag anså 

Myndigheten at visse bruksmengder er trygge («mengder vurdert som sikre av Myndigheten»). Med henblikk på 

offentlige kontroller i hele næringsmiddelkjeden bør det fastsettes visse krav til merking. Særlig dersom bruksmengdene 

overskrider verdiene som er vurdert av Myndigheten, bør det kreves at etiketten til premikser og merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger som inneholder vedkommende stoffer, inneholder visse opplysninger, herunder henvisning til verdiene 

vurdert av Myndigheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 109, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(4):4441. 

2019/EØS/55/21 
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8) Det faktum at vedkommende stoff ikke er tillatt brukt i drikkevann, utelukker ikke at det kan brukes i fôrblandinger som 

tilføres via vann. 

9) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetnings-

stoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», og som er framstilt og merket før 15. september 2018 i samsvar med reglene som 

gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjons-

gruppen «aromastoffer», som angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i samsvar med reglene som 

gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjons-

gruppen «aromastoffer», angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i samsvar med reglene som gjaldt 

før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som 

ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b15019 — 2,4,5-tri-

metyltiazol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2,4,5-trimetyltiazol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H9NS 

CAS-nummer: 13623-11-5 

FL-nr.: 15.019 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2,4,5-

trimetyltiazol i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten 

til premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på merkingen 

av fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

0,05 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b15013 — 2-isobu-

tyltiazol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-isobutyltiazol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-isobutyltiazol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 96 % ved 

undersøkelsen 

Kjemisk formel: C7H11NS 

CAS-nummer: 18640-74-9 

FL-nr.: 15.013 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-isobu-

tyltiazol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b15014 — 5-(2-hydrok-

syetyl)-4-

metyltiazol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

5-(2-hydroksyetyl)-4-metyltiazol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

5-(2-hydroksyetyl)-4-metyltiazol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 96 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H9ONS 

CAS-nummer: 137-00-8 

FL-nr.: 15.014 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 5-(2-hydrok-

syetyl)-4-metyltiazol i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b15020 — 2-acetyltiazol Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-acetyltiazol 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-acetyltiazol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C5H5ONS 

CAS-nummer: 24295-03-2 

FL-nr.: 15.020 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-acetyltiazol i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b15033 — 2-etyl-4-

metyltiazol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-etyl-4-metyltiazol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-etyl-4-metyltiazol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H9NS 

CAS-nummer: 15679-12-6 

FL-nr.: 15.033 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-etyl-4-

metyltiazol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

0,05 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b15113 — 5,6-dihydro-

2,4,6-tris(2-

metylpropyl)

4H-1,3,5-

ditiazin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

5,6-dihydro-2,4,6-tris(2-metylpro-

pyl)4H-1,3,5-ditiazin 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

5,6-dihydro-2,4,6-tris(2-

metylpropyl)4H-1,3,5-ditiazin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 87 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C15H31NS2 

CAS-nummer: 74595-94-1 

FL-nr.: 15.113 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 5,6-dihydro-

2,4,6,tris(2-metylpropyl)4H-1,3,5-

ditiazin i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b16027 — Tiamin-

hydroklorid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Tiaminhydroklorid 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Tiaminhydroklorid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C12H17ClN4OS · 

HCl 

CAS-nummer: 67-03-8 

FL-nr.: 16.027 

Alle dyrearter — — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 0,05 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av tiaminhydro-

klorid i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Høytrykksvæskekromatografi 

(HPLC) Den europeiske 

farmakopé (Ph. Eur. 6.0, metode 

01/2008:0303) 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/248 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av 2,3-dietylpyrazin, 2,5 eller 6-metoksy-3-metylpyrazin, 2-acetyl-3-etylpyrazin, 2,3-dietyl-5-

metylpyrazin, 2-(sec-butyl)-3-metoksypyrazin, 2-etyl-3-metoksypyrazin, 5,6,7,8-tetrahydrokinoksalin,  

2-etylpyrazin og 5-metylkinoksalin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene 2,3-dietylpyrazin, 2,5 eller 6-metoksy-3-metylpyrazin, 2-acetyl-3-etylpyrazin, 2,3-dietyl-5-metylpyrazin, 2-

(sec-butyl)-3-metoksypyrazin, 2-etyl-3-metoksypyrazin, 5,6,7,8-tetrahydrokinoksalin, 2-etylpyrazin og 5-metyl-

kinoksalin («vedkommende stoffer») ble ved direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter. Stoffene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende 

produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av de aktuelle stoffene som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var 

ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

6. desember 2016(3) med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Disse stoffene forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Ettersom 

vedkommende stoffer brukes som aroma i næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i 

næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. 

Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. Søkeren trakk tilbake sin søknad om bruk av vedkommende stoffer i 

drikkevann. 

5) Myndigheten konstaterte dessuten at vedkommende stoffer er erkjent farlige ved hud- og øyekontakt og dersom 

luftveiene eksponeres. De fleste stoffene er klassifisert som irriterende for åndedrettsorganene. Det bør derfor treffes 

egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Søkeren foreslo overfor Myndigheten bruksmengder for vedkommende stoffer. I betraktning av nevnte forslag anså 

Myndigheten at visse bruksmengder er trygge («mengder vurdert som sikre av Myndigheten»). Med henblikk på 

offentlige kontroller i hele næringsmiddelkjeden bør det fastsettes visse krav til merking. Særlig dersom bruksmengdene 

overskrider verdiene som er vurdert av Myndigheten, bør det kreves at etiketten til premikser og merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger som inneholder vedkommende stoffer, inneholder visse opplysninger, herunder henvisning til verdiene 

vurdert av Myndigheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 120, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;15(2):4671. 

2019/EØS/55/22 
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8) Det faktum at vedkommende stoffer ikke er tillatt brukt i drikkevann, utelukker ikke at de kan brukes i fôrblandinger 

som tilføres via vann. 

9) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 15. september 2018 

i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b14005 — 2,3-dietyl-

pyrazin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2,3-dietylpyrazin 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2,3-dietylpyrazin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C8H12N2 

CAS-nummer: 15707-24-1 

FL-nr.: 14.005 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2,3-dietyl-

pyrazin i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b14025 — 2,5 eller 6-

metoksy-3-

metyl-

pyrazin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2,5 eller 6-metoksy-3-metyl-

pyrazin 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2,5 eller 6-metoksy-3-metyl-

pyrazin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H8ON2 

CAS-nummer: 63450-30-6 

FL-nr.: 14.025 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2,5 eller  

6-metoksy-3-metylpyrazin i til-

setningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b14049 — 2-acetyl-3-

etylpyrazin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-acetyl-3-etylpyrazin 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-acetyl-3-etylpyrazin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C8H10ON2 

CAS-nummer: 32974-92-8 

FL-nr.: 14.049 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-acetyl-3-

etylpyrazin i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b14056 — 2,3-dietyl-

5-metyl-

pyrazin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2,3-dietyl-5-metylpyrazin 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

15.3.2028 



   

 

N
r. 5

5
/1

6
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.7
.2

0
1
9
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2,3-dietyl-5-metylpyrazin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C9H14N2 

CAS-nummer: 18138-04-0 

FL-nr.: 14.056 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2,3-dietyl-5-

metylpyrazin i tilsetningsstoffet og 

i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b14062 — 2-(sec-

butyl)-3-

metoksy-

pyrazin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-(sec-butyl)-3-metoksypyrazin 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-(sec-butyl)-3-metoksypyrazin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 99 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C9H14ON2 

CAS-nummer: 24168-70-5 

FL-nr.: 14.062 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-(sec-butyl)-

3-metoksypyrazin i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b14112 — 2-etyl-3-

metoksy-

pyrazin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-etyl-3-metoksypyrazin 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-etyl-3-metoksypyrazin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 99 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C7H10N2O 

CAS-nummer: 25680-58-4 

FL-nr.: 14.112 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-etyl-3-

metoksypyrazin i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b14015 — 5,6,7,8-

tetrahydro-

kinoksalin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

5,6,7,8-tetrahydrokinoksalin 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

15.3.2028 



   

 

N
r. 5

5
/1

7
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.7
.2

0
1
9
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive 

stoffet 

5,6,7,8-tetrahydrokinoksalin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C8H10N2 

CAS-nummer: 34413-35-9 

FL-nr.: 14.015 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 5,6,7,8-

tetrahydrokinoksalin i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b14022 — 2-etyl-

pyrazin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-etylpyrazin 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-etylpyrazin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H8N2 

CAS-nummer: 13925-00-3 

FL-nr.: 14.022 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-etylpyrazin i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b14028 — 5-metylkin-

oksalin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

5-metylkinoksalin 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

5-metylkinoksalin 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C9H8N2 

CAS-nummer: 13708-12-8 

FL-nr.: 14.028 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 0,05 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,08 mg/kg for andre arter og 

grupper.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 5-metylkin-

oksalin i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengdene som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdiene nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 0,05 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,08 mg/kg for andre arter og 

grupper. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



Nr. 55/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/249 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin,  

L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, glysin, 

mononatriumglutamat og L-glutaminsyre som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og  

L-cysteinhydrokloridmonohydrat i fôrvarer for alle arter unntatt katter og hunder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin,  

L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, L-cysteinhydrokloridmonohydrat, glysin, mononatrium-

glutamat og L-glutaminsyre («vedkommende stoffer») ble ved direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Stoffene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av de aktuelle stoffene framstilt ved gjæring, proteinhydrolyse og kjemisk syntese 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i 

kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 9. april 2014(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Mangelen på opplysninger om produksjonsstammene gjør det ikke mulig å treffe 

noen konklusjon om vedkommende stoffer som er framstilt ved gjæring. Ettersom vedkommende stoffer har virkning 

når de brukes som aromastoff i næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var 

Myndighetens konklusjon at det ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor 

utvides til å omfatte fôr. Søkeren trakk tilbake sin søknad om bruk av vedkommende stoffer i drikkevann. 

5) På grunn av manglende opplysninger konkluderte Myndigheten videre med at vedkommende stoffer bør anses som 

irriterende for huden og øynene og som hudsensibiliserende. Myndigheten anser også at vedkommende stoffer er 

irriterende for åndedrettsorganene og kan frambringe farlig støv. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet videre rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt, unntatt de av stoffene som er framstilt ved gjæring. Mangelen på opplysninger om 

produksjonsstammene gjør det ikke mulig å vurdere sikkerheten ved stoffene. Bruk av vedkommende stoffer framstilt 

ved kjemisk syntese og proteinhydrolyse bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 134, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2014;12(5):3670. 

2019/EØS/55/23 
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7) Søkeren foreslo overfor Myndigheten bruksmengder for vedkommende stoffer. I betraktning av nevnte forslag anså 

Myndigheten at visse bruksmengder er trygge («mengder vurdert som sikre av Myndigheten»). Med henblikk på 

offentlige kontroller i hele næringsmiddelkjeden bør det fastsettes visse krav til merking. Særlig dersom bruksmengdene 

overskrider verdiene som er vurdert av Myndigheten, bør det kreves at etiketten til premikser og merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger som inneholder vedkommende stoffer, inneholder visse opplysninger, herunder henvisning til verdiene 

vurdert av Myndigheten. 

8) Det faktum at vedkommende stoffer ikke er tillatt brukt i drikkevann, utelukker ikke at de kan brukes i fôrblandinger 

som tilføres via vann. 

9) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin,  

L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, L-cysteinhydrokloridmonohydrat, glysin, mononatriumglutamat 

og L-glutaminsyre, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», og premikser 

som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 15. desember 2018 i samsvar med reglene som gjaldt før  

15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 15. september 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 15. september 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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



Nr. 55/176 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

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

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b16056 — Taurin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Taurin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Taurin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C2H7O3NS 

CAS-nummer: 107-35-7 

FL-nr.: 16.056 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av taurin i aroma-

givende premikser: Ionebytterkroma-

tografi med post kolonne ninhydrin-

derivatisering (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-

metode 1). 

Til bestemmelse av taurin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009(2), (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i  

nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til til-

setningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b17001 — Beta-alanin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Beta-alanin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Beta-alanin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 97 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C3H7O2N 

CAS-nummer: 107-95-9 

FL-nr.: 17.001 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av beta-alanin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur.  

6.6-2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av beta-alanin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b17002 — L-alanin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-alanin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-alanin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98,5 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C3H7NO2 

CAS-nummer: 56-41-7 

FL-nr.: 17.002 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-alanin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-alanin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 over-

skrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b17003 — L-arginin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-arginin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-arginin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H14O2N4 

CAS-nummer: 74-79-3 

FL-nr.: 17.003 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-arginin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-arginin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b17005 — L-asparagin-

syre 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-asparaginsyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-asparaginsyre 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C4H7O4N 

CAS-nummer: 56-84-8 

FL-nr.: 17.005 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-asparaginsyre i 

aromagivende 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-asparaginsyre i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premiksen dersom bruks-

mengden som foreslås på premiksens 

etikett, vil medføre at verdien nevnt i  

nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b17008 — L-histidin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-histidin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-histidin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H9O2N3 

CAS-nummer: 71-00-1 

FL-nr.: 17.008 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-histidin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-histidin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b17010 — D,L-

isoleucin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

D,L-isoleucin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

D,L-isoleucin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H13O2N 

CAS-nummer: 443-79-8 

FL-nr.: 17.010 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av D,L-isoleucin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av D,L-isoleucin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

15.3.2028 



   

 

1
1

.7
.2

0
1
9

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

5
/1

8
7
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b17012 — L-leucin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-leucin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-leucin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C6H13O2N 

CAS-nummer: 61-90-5 

FL-nr.: 17.012 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-leucin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-leucin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b17018 — L-fenylalanin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-fenylalanin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-fenylalanin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C9H11O2N 

CAS-nummer: 63-91-2 

FL-nr.: 17.018 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-fenylalanin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-fenylalanin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b17019 — L-prolin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-prolin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-prolin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C5H9O2N 

CAS-nummer: 147-85-3 

FL-nr.: 17.019 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-prolin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-prolin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b17020 — D,L-serin Tilsetningsstoffets sammensetning 

D,L-serin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

D,L-serin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 95 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C3H7NO3 

CAS-nummer: 302-84-1 

FL-nr.: 17.020 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av D,L-serin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av D,L-serin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b17022 — L-tyrosin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-tyrosin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-tyrosin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C9H11O3N 

CAS-nummer: 60-18-4 

FL-nr.: 17.022 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-tyrosin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-tyrosin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b17027 — L-metionin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-metionin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-metionin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98,5 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C5H11NO2S 

CAS-nummer: 63-68-3 

FL-nr.: 17.027 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-metionin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-metionin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b17028 — L-valin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-valin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-valin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98,5 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C5H11NO2 

CAS-nummer: 72-18-4 

FL-nr.: 17.028 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-valin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-valin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b17033 — L-cystein Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-cystein 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-cystein 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C3H7O2NS 

CAS-nummer: 52-90-4 

FL-nr.: 17.033 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-cystein i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-cystein i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verneutstyr, 

herunder åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker. 

 

2b920 — L-cystein-

hydroklorid-

monohydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-cysteinhydrokloridmonohydrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-cysteinhydrokloridmonohydrat 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98,5 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C3H8ClNO2S · H2O 

CAS-nummer: 7048-04-6 

Alle 

dyrearter 

unntatt 

katter og 

hunder 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg for alle arter unntatt 

katter og hunder». 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-cystein-

hydrokloridmonohydrat i aroma-

givende premikser: Ionebytterkroma-

tografi med post kolonne ninhydrin-

derivatisering (Ph.Eur. 6.6-2.2.56-

metode 1). 

Til bestemmelse av L-cysteinhydro-

kloridmonohydrat i premikser: 

Ionebytterkromatografi med post 

kolonne ninhydrinderivatisering og 

fotometrisk påvisning: basert på 

forordning (EF) nr. 152/2009 

(vedlegg III del F). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg for alle arter unntatt katter og 

hunder. 

6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b17034 — Glysin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Glysin 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Glysin 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C2H5O2N 

CAS-nummer: 56-40-6 

FL-nr.: 17.034 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av glysin i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av glysin i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 20 g/kg for katter og hunder, 

— 25 g/kg for andre arter og grupper.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom grenseverdien for 

bruk som foreslås på premiksens etikett, 

vil medføre at grenseverdiene nevnt i  

nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

— 20 g/kg for katter og hunder, 

— 25 g/kg for andre arter og grupper. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b621 — Mono-

natrium-

glutamat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Mononatriumglutamat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Mononatriumglutamat 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 99 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C5H8 NaNO4 · H2O 

CAS-nummer: 142-47-2 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av mononatrium-

glutamat i aromagivende premikser: 

Ionebytterkromatografi med post 

kolonne ninhydrinderivatisering 

(Ph.Eur. 6.6-2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av mononatrium-

glutamat i premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering og fotomet-

risk påvisning: basert på forordning 

(EF) nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

2b620 — L-glutamin-

syre 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-glutaminsyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-glutaminsyre 

Framstilt ved kjemisk syntese eller 

proteinhydrolyse 

Renhet: minst 98 % ved under-

søkelsen 

Kjemisk formel: C5H9O4N 

CAS-nummer: 56-86-0 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-glutaminsyre i 

aromagivende premikser: Ionebyt-

terkromatografi med post kolonne 

ninhydrinderivatisering (Ph.Eur. 6.6-

2.2.56-metode 1). 

Til bestemmelse av L-glutaminsyre i 

premikser: Ionebytterkromatografi 

med post kolonne ninhydrinderivati-

sering og fotometrisk påvisning: 

basert på forordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 25 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil 

medføre at verdien nevnt i nr. 3 

overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom 

innholdet av det aktive stoffet i fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % overstiger 

25 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For tilsetningsstoffer framstilt ved 

hydrolyse av animalsk protein skal 

dyreartene angis på etiketten til 

tilsetningsstoffet og premiksene. 

7. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/250 

av 15. februar 2018 

om godkjenning av metyl-2-furat, bis-(2-metyl-3-furyl)disulfid, furfural, furfurylalkohol, 2-furanmetantiol, 

S-furfurylacetotioat, difurfuryldisulfid, metylfurfurylsulfid, 2-metylfuran-3-tiol, metylfurfuryldisulfid, metyl-

2-metyl-3-furyldisulfid og furfurylacetat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) Stoffene metyl-2-furat, bis-(2-metyl-3-furyl)disulfid, furfural, furfurylalkohol, 2-furanmetantiol, S-furfurylacetotioat, 

difurfuryldisulfid, metylfurfurylsulfid, 2-metylfuran-3-tiol, metylfurfuryldisulfid, metyl-2-metyl-3-furyldisulfid og 

furfurylacetat («vedkommende stoffer») ble ved direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Disse produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av de aktuelle stoffene som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden var 

ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 26. januar 2016(3) 

med at vedkommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Disse stoffene forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Ettersom vedkommende 

stoffer brukes som aroma i næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var 

Myndighetens konklusjon at det ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor 

utvides til å omfatte fôr. Søkeren trakk tilbake sin søknad om bruk av vedkommende stoffer i drikkevann. 

5) Myndigheten konstaterte dessuten at vedkommende stoffer er erkjent farlige ved hud- og øyekontakt og ved 

eksponering av luftveiene. De fleste stoffene er klassifisert som irriterende for åndedrettsorganene. Det bør derfor treffes 

egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av vedkommende stoffer viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 23.2.2018, s. 166, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2016;14(2):4389. 

2019/EØS/55/24 
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7) Søkeren foreslo overfor Myndigheten bruksmengder for vedkommende stoffer. I betraktning av nevnte forslag anså 

Myndigheten at visse bruksmengder er trygge («mengder vurdert som sikre av Myndigheten»). Med henblikk på 

offentlige kontroller i hele næringsmiddelkjeden bør det fastsettes visse krav til merking. Særlig dersom bruksmengdene 

overskrider verdiene som er vurdert av Myndigheten, bør det kreves at etiketten til premikser og merkingen av fôrmidler 

og fôrblandinger som inneholder vedkommende stoffer, inneholder visse opplysninger, herunder henvisning til verdiene 

vurdert av Myndigheten. 

8) Det faktum at vedkommende stoff ikke er tillatt brukt i drikkevann, utelukker ikke at det kan brukes i fôrblandinger som 

tilføres via vann. 

9) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av vedkommende stoffer må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», god-

kjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 15. september 2018 

i samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt, 

dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 15. mars 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 15. mars 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt, 

dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b13002 — Metyl-2-furat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metyl-2-furat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metyl-2-furat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C6H6O3 

CAS-nummer: 611-13-2 

FL-nr.: 13.002 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metyl-2-furat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,5 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 0,5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b13016 — Bis-(2-metyl-

3-furyl)-

disulfid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Bis-(2-metyl-3-furyl)disulfid 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Bis-(2-metyl-3-furyl)disulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 98 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C10H10O2 S2 

CAS-nummer: 28588-75-2 

FL-nr.: 13.016 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av bis-(2-metyl-3-

furyl)disulfid i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b13018 — Furfural Tilsetningsstoffets sammensetning 

Furfural 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Furfural 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C5H4O2 

CAS-nummer: 98-01-1 

FL-nr.: 13.018 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av furfural i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

2b13019 — Furfuryl-

alkohol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Furfurylalkohol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Furfurylalkohol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C5H6O2 

CAS-nummer: 98-00-0 

FL-nr.: 13.019 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av furfurylalkohol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

5 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på 12 % overstiger 5 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b13026 — 2-furan-

metantiol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-furanmetantiol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

2-furanmetantiol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C5H6OS 

CAS-nummer: 98-02-2 

FL-nr.: 13.026 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-furanmetantiol i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på 12 % overstiger 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b13033 — S-furfuryl-

acetotioat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

S-furfurylacetotioat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

S-furfurylacetotioat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C7H8O2S 

CAS-nummer: 13678-68-7 

FL-nr.: 13.033 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,05 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av S-furfuryl-

acetotioat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrfore-

tak fastsette driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

2b13050 — Difurfuryldi-

sulfid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Difurfuryldisulfid 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Difurfuryldisulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 96 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C10H10O2S2 

CAS-nummer: 4437-20-1 

FL-nr.: 13.050 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av difurfuryldisulfid i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 0,05 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrfore-

tak fastsette driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b13053 — Metyl-

furfurylsulfid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metylfurfurylsulfid 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metylfurfurylsulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C6H8OS 

CAS-nummer: 1438-91-1 

FL-nr.: 13.053 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metylfurfuryl-

sulfid i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på 12 % overstiger 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrfore-

tak fastsette driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b13055 — 2-metyl-

furan-3-tiol 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

2-metylfuran-3-tiol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

2-metylfuran-3-tiol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C5H6OS 

CAS-nummer: 28588-74-1 

FL-nr.: 13.055 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,05 mg/kg.» 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 2-metylfuran-3-

tiol i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % overstiger 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrfore-

tak fastsette driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

2b13064 — Metyl-

furfuryldi-

sulfid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metylfurfuryldisulfid 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metylfurfuryldisulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 95 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C6H8OS2 

CAS-nummer: 57500-00-2 

FL-nr.: 13.064 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metylfurfuryldi-

sulfid i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på 12 % overstiger 0,05 mg/kg. 

15.3.2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrfore-

tak fastsette driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b13079 — Metyl-2-

metyl-3-

furyldisulfid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metyl-2-metyl-3-furyldisulfid 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Metyl-2-metyl-3-furyldisulfid 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C6H8OS2 

CAS-nummer: 65505-17-1 

FL-nr.: 13.079 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av metyl-2-metyl-3-

furyldisulfid i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,05 mg/kg.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

15.3.2028 
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identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på 12 % overstiger 0,05 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrfore-

tak fastsette driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b13128 — Furfuryl-

acetat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Furfurylacetat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Furfurylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: minst 97 % ved undersøkelsen 

Kjemisk formel: C7H8O3 

CAS-nummer: 623-17-6 

FL-nr.: 13.128 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

0,5 mg/kg.» 

15.3.2028 
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nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av furfurylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektrometri 

med låst retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premiksen dersom bruksmengden som 

foreslås på premiksens etikett, vil medføre at 

verdien nevnt i nr. 3 overskrides. 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnum-

meret, navnet på og tilsatt mengde av det 

aktive stoffet skal angis på merkingen av 

fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet 

av det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på 12 % overstiger 0,5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrfore-

tak fastsette driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige risikoer ved 

innånding, hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal til-

setningsstoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2018/100 

av 22. januar 2018 

om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis artikkel 7 i 

rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal 

omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar og grønsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(2), særleg artikkel 7 nr. 2 bokstav 

a) og b), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF(3) og 2003/91/EF(4) vart vedtekne for å sikre at dei sortane som medlemsstatane fører 

opp i dei nasjonale listene sine, oppfyller dei protokollane som plantesortskontoret til Fellesskapet (CPVO) har fastsett 

med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av sortane, 

i den grad det er fastsett slike protokollar. For sortar som ikkje er omfatta av CPVO-protokollane, er det fastsett i desse 

direktiva at dei rettleiande prinsippa til Den internasjonale unionen for vern av nye plantesortar (UPOV) skal nyttast. 

2) Etter den siste endringa av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF ved Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 

2016/1914(5) har CPVO og UPOV utferda ytterlegare protokollar og rettleiande prinsipp og ajourført dei protokollane 

og prinsippa som alt finst. 

3) Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 2003/90/EF vert bytte ut med teksta i del A i vedlegget til dette direktivet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 23.1.2018, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(2) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar 

(TEU L 254 av 8.10.2003, s. 7). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse grønsaksortar (TEU  

L 254 av 8.10.2003, s. 11). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/1914 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av 

gjennomføringstiltak for høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva 

eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar og grønsaker 

(EUT L 296 av 1.11.2016, s.  7). 

2019/EØS/55/25 
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Artikkel 2 

Vedlegga til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta i del B i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 3 

Når det gjeld granskingar som tok til før 1. september 2018, kan medlemsstatane nytte den versjonen av direktiv 2003/90/EF og 

2003/91/EF som galdt før dei nemnde direktiva vart endra ved dette direktivet. 

Artikkel 4 

Medlemsstatane skal innan 31. august 2018 vedta og kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen teksta til desse føresegnene. 

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. september 2018. 

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. 

Artikkel 5 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 6 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 22. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

DEL A 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med dei tekniske protokollane 

til CPVO(1) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Festuca arundinacea Schreb. Strandsvingel TP 39/1 av 1.10.2015 

Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca ovina L. Sauesvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca pratensis Huds. Engsvingel TP 39/1 av 1.10.2015 

Festuca rubra L. Raudsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Stivsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Lolium multiflorum Lam. Italiensk raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium perenne L. Vanleg raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium × hybridum Hausskn. Hybridraigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Pisum sativum L. Åkerert TP 7/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Poa pratensis L. Engrapp TP 33/1 av 15.3.2017 

Vicia sativa L. Fôrvikke TP 32/1 av 19.4.2016 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 

Rchb. 

Kålrot TP 89/1 av 11.3.2015 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Oljereddik TP 178/1 av 15.3.2017 

Brassica napus L. Raps TP 36/2 av 16.11.2011 

Cannabis sativa L. Hamp TP 276/1 av 28.11.2012 

Glycine max (L.) Merr. Soyabønne TP 80/1 av 15.3.2017 

Gossypium spp. Bomull TP 88/1 av 19.4.2016 

Helianthus annuus L. Solsikke TP 81/1 av 31.10.2002 

Linum usitatissimum L. Tekstillin/oljelin TP 57/2 av 19.3.2014 

Sinapis alba L. Kvitsennep TP 179/1 av 15.3.2017 

Avena nuda L. Naken havre TP 20/2 av 1.10.2015 

Avena sativa L. (medrekna A. byzantina K. 

Koch) 

Havre og raudhavre TP 20/2 av 1.10.2015 

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/4 av 1.10.2015 

Oryza sativa L. Ris TP 16/3 av 1.10.2015 

Secale cereale L. Rug TP 58/1 av 31.10.2002 

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridar som er framstilte ved kryssing av 

ein art frå slekta Triticum og ein art frå 

slekta Secale 

TP 121/2 rev. 1 av 16.2.2011 

Triticum aestivum L. Kveite TP 3/4 rev. 2 av 16.2.2011 

Triticum durum Desf. Durumkveite TP 120/3 av 19.3.2014 

Zea mays L. Mais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum tuberosum L. Potet TP 23/3 av 15.3.2017 

 ______   

  

(1) Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 
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VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande prinsippa 

for prøving som er utarbeidde av UPOV(1) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Beta vulgaris L. Fôrbete TG/150/3 av 4.11.1994 

Agrostis canina L. Hundekvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis gigantea Roth. Storkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis stolonifera L. Krypkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis capillaris L. Engkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Bromus catharticus Vahl Byfaks TG/180/3 av 4.4.2001 

Bromus sitchensis Trin. Alaska-faks TG/180/3 av 4.4.2001 

Dactylis glomerata L. Hundegras TG/31/8 av 17.4.2002 

xFestulolium Asch. et Graebn. Hybridar som er framstilte ved kryssing av 

ein art frå slekta Festuca og ein art frå slekta 

Lolium 

TG/243/1 av 9.4.2008 

Phleum nodosum L. Villtimotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Phleum pratense L. Timotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Lotus corniculatus L. Tiriltunge TG/193/1 av 9.4.2008 

Lupinus albus L. Kvitlupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus angustifolius L. Smallupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus luteus L. Gul-lupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Medicago doliata Carmign. Straight-spined medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago italica (Mill.) Fiori Disc medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Shore medic / Strand medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago lupulina L. Snigelbelg TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago murex Willd. Sphere medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago polymorpha L. Kroksnigelbelg TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago rugosa Desr. Wrinkled medic / Gama medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago sativa L. Blåluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Medicago scutellata (L.) Mill. Snail medic / Shield medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago truncatula Gaertn. Gruvesnigelbelg TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago × varia T. Martyn Mellomluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Trifolium pratense L. Raudkløver TG/5/7 av 4.4.2001 

Trifolium repens L. Kvitkløver TG/38/7 av 9.4.2003 

Vicia faba L. Bønnevikke TG/8/6 av 17.4.2002 

Arachis hypogaea L. Jordnøtt TG/93/4 av 9.4.2014 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rybs TG/185/3 av 17.4.2002 

Carthamus tinctorius L. Saflortistel TG/134/3 av 12.10.1990 

Papaver somniferum L. Valmue TG/166/4 av 9.4.2014 

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum TG/122/4 av 25.3.2015 

Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sudangras TG/122/4 av 25.3.2015 

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum 

sudanense (Piper) Stapf 

Hybridar som er framstilte ved kryssing av 

Sorghum bicolor og Sorghum sudanense 

TG/122/4 av 25.3.2015» 

  

  

(1) Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int). 
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DEL B 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med dei prøvingsprotokollane til 

CPVO(1) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Allium cepa L. (Kepa-gruppa) Kepalauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppa) Sjalottlauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium fistulosum L. Pipelauk TP 161/1 av 11.3.2010 

Allium porrum L. Purre TP 85/2 av 1.4.2009 

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004 

Allium schoenoprasum L. Graslauk TP 198/2 av 11.3.2015 

Apium graveolens L. Hageselleri TP 82/1 av 13.3.2008 

Apium graveolens L. Knollselleri TP 74/1 av 13.3.2008 

Asparagus officinalis L. Asparges TP 130/2 av 16.2.2011 

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-bete TP 60/1 av 1.4.2009 

Beta vulgaris L. Bladbete TP 106/1 av 11.3.2015 

Brassica oleracea L. Grønkål TP 90/1 av 16.2.2011 

Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Brokkoli eller calabrese TP 151/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Rosenkål TP 54/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Knutekål TP 65/1 rev. 2 av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Savoykål, kvitkål og raudkål TP 48/3 rev. 2 av 15.3.2017 

Brassica rapa L. Kinakål TP 105/1 av 13.3.2008 

Capsicum annuum L. Chilipepar eller paprika TP 76/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Cichorium endivia L. Krusendiv og breiblada endiv TP 118/3 av 19.3.2014 

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/1 av 25.3.2004 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Vassmelon TP 142/2 av 19.3.2014 

Cucumis melo L. Melon TP 104/2 av 21.3.2007 

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/2 av 13.3.2008 

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TP 155/1 av 11.3.2015 

Cucurbita pepo L. Mandelgraskar TP 119/1 rev. av 19.3.2014 

Cynara cardunculus L. Artisjokk og kardon TP 184/2 av 27.2.2013 

Daucus carota L. Gulrot og fôrgulrot TP 49/3 av 13.3.2008 

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004 

Lactuca sativa L. Salat TP 13/5 rev. 2 av 15.3.2017 

Solanum Lycopersicum L. Tomat TP 44/4 rev. 2 av 19.4.2016 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex 

A. W. Hill 

Persille TP 136/1 av 21.3.2007 

Phaseolus coccineus L. Prydbønne TP 9/1 av 21.3.2007 

  

(1) Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 
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Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne og stangbønne TP 12/4 av 27.2.2013 

Pisum sativum L. (partim) Mergert, pillert og sukkerert TP 7/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Raphanus sativus L. Hagereddik, svart reddik TP 64/2 rev. av 11.3.2015 

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra TP 62/1 av 19.4.2016 

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot TP 116/1 av 11.3.2015 

Solanum melongena L. Eggplante TP 117/1 av 13.3.2008 

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/5 rev. 2 av 15.3.2017 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanleg vårsalat TP 75/2 av 21.3.2007 

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP Broadbean/1 av 25.3.2004 

Zea mays L. (partim) Sukkermais og perlemais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum lycopersicum L. × Solanum 

habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; 

Solanum lycopersicum L. × Solanum 

peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum 

L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg 

Tomatgrunnstammer TP 294/1 rev. 2 av 15.3.2017 

Cucurbita maxima × Cucurbita moschata Artshybridar av Cucurbita maxima 

Duch. × Cucurbita moschata Duch. til 

bruk som grunnstammer 

TP 311/1 av 15.3.2017 

 ______  

VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande prinsippa 

for prøving som er utarbeidde av UPOV(1) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Brassica rapa L. Nepe TG/37/10 av 4.4.2001 

Cichorium intybus L. Sikori med store blad TG/154/4 av 5.4.2017» 

 __________  

  

(1) Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2400 

av 12. desember 2017 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til 

bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning  

(EU) nr. 582/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av 

motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 

80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 3 og artikkel 5 nr. 4 bokstav e), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning 595/2009/EF er en av særrettsaktene etter den framgangsmåten for typegodkjenning som ble innført ved 

direktiv 2007/46/EF. Den gir Kommisjonen myndighet til å treffe tiltak med hensyn til CO2-utslipp og drivstofforbruk 

for tunge kjøretøyer. Formålet med denne forordning er å fastsette tiltak for å innhente nøyaktige opplysninger om CO2-

utslipp og drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer som bringes i omsetning i Unionen. 

2) Direktiv 2007/46/EF fastsetter de nødvendige kravene til typegodkjenning av et helt kjøretøy. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011(3) fastsetter krav til godkjenning av tunge kjøretøyer med hensyn til utslipp 

og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. Tiltak for bestemmelse av CO2-utslipp og 

drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer bør være en del av typegodkjenningssystemet som innføres ved denne 

forordning. En lisens til å utføre simuleringer for å bestemme et kjøretøys CO2-utslipp og drivstofforbruk vil være en 

forutsetning for å oppnå de ovennevnte godkjenningene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 29.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF (EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1). 

2019/EØS/55/26 
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4) Utslipp fra lastebiler, busser og turvogner, som er de mest representative gruppene av tunge kjøretøyer, utgjør for tiden 

omkring 25 % av CO2-utslippene fra veitransport og forventes å øke enda mer i framtiden. For å nå målet om en 

reduksjon på 60 % av CO2-utslippene fra transportsektoren innen 2050, bør det innføres effektive tiltak for å begrense 

utslippene fra tunge kjøretøyer. 

5) Inntil nå er det ikke fastsatt noen felles metode i Unionens regelverk for å måle CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge 

kjøretøyer, noe som gjør det umulig å sammenligne kjøretøyenes ytelse objektivt eller å innføre tiltak, enten på 

unionsplan eller nasjonalt plan, som vil oppmuntre til innføringen av mer energieffektive kjøretøyer. Som følge av dette 

har det ikke vært noen gjennomsiktighet i markedet når det gjelder energieffektivitet for tunge kjøretøyer. 

6) Sektoren for tunge kjøretøyer er svært variert, med et betydelig antall ulike kjøretøytyper og -modeller samt en høy grad 

av brukertilpasning. Kommisjonen har foretatt en grundig analyse av de tilgjengelige alternativene for måling av CO2-

utslipp og drivstofforbruk for disse kjøretøyene, og konkluderte med at for å innhente entydige data til lavest mulig 

kostnad for alle produserte kjøretøyer, bør CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer bestemmes ved hjelp av 

en simuleringsprogramvare. 

7) For å gjenspeile mangfoldet i sektoren bør tunge kjøretøyer inndeles i grupper av kjøretøyer med lignende 

akselkonfigurasjon, understellskonfigurasjon og største teknisk tillatte totalmasse. Disse parametrene definerer formålet 

med kjøretøyet, og bør derfor avgjøre hvilke prøvingssykluser som skal brukes til simuleringen. 

8) Ettersom det ikke finnes noen tilgjengelig programvare på markedet som oppfyller kravene som er nødvendige for 

vurderingen av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer, bør Kommisjonen utarbeide en egen programvare 

som skal brukes til disse formålene. 

9) Denne programvaren bør være offentlig tilgjengelig, ha åpen kildekode samt kunne lastes ned og kjøres. Den bør 

omfatte et simuleringsverktøy for beregning av CO2-utslipp og drivstofforbruk for særlige tunge kjøretøyer. Verktøyet 

bør være utformet for å bruke som inndata de dataene som gjenspeiler egenskapene ved de komponentene, de separate 

tekniske enhetene og de systemene som har en betydelig innvirkning på CO2-utslippene og drivstofforbruket for tunge 

kjøretøyer – det vil si motor, girkasse og ytterligere kraftoverføringskomponenter, aksler, dekk, aerodynamikk og 

hjelpeutstyr. Programvaren bør også omfatte forbehandlingsverktøy som skal brukes til kontroll og forbehandling av 

simuleringsverktøyets inndata for motoren og kjøretøyets luftmotstand, samt et hash-verktøy som skal brukes til 

kryptering av simuleringsverktøyets inndata- og utdata-filer. 

10) For å muliggjøre en realistisk vurdering bør simuleringsverktøyet være utstyrt med en rekke funksjoner som gjør det 

mulig å simulere kjøretøyer med forskjellige nyttelaster og forskjellig drivstoff under særlige prøvingssykluser, 

avhengig av kjøretøyets bruksområde. 

11) Kommisjonen anser at det er viktig med en velfungerende programvare slik at kjøretøyenes CO2-utslipp og 

drivstofforbruk kan bestemmes korrekt og for å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og Kommisjonen bør 

derfor vedlikeholde programvaren og oppdatere den ved behov. 

12) Simuleringene bør foretas av kjøretøyprodusentene før et nytt kjøretøy registreres, selges eller tas i bruk i Unionen. Det 

bør også fastsettes bestemmelser om tildeling av lisens for kjøretøyprodusentenes prosesser for beregning av 

kjøretøyenes CO2-utslipp og drivstofforbruk. Kjøretøyprodusentenes prosesser for behandling og bruk av data med sikte 

på beregning av kjøretøyenes CO2-utslipp og drivstofforbruk ved hjelp av simuleringsverktøyet bør vurderes og 

overvåkes nøye av godkjenningsmyndighetene for å sikre at simuleringene utføres på en korrekt måte. Det bør derfor 

fastsettes bestemmelser som krever at kjøretøyprodusentene skaffer en lisens for bruk av simuleringsverktøyet. 

13) De CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponentene, de separate tekniske enhetene og 

systemene som har en betydelig innvirkning på CO2-utslippene og drivstofforbruket for tunge kjøretøyer, bør brukes 

som inndata for simuleringsverktøyet. 

14) For å gjenspeile særtrekkene ved de enkelte komponentene, de separate tekniske enhetene og systemene, og for å gjøre 

det mulig å bestemme de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene mer presist, bør det fastsettes 

bestemmelser om sertifisering av slike egenskaper på grunnlag av prøving.  
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15) For å begrense kostnadene til sertifiseringen bør produsentene ha mulighet til å gruppere komponenter, separate tekniske 

enheter og systemer med lignende konstruksjon og CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskaper, i familier. I 

hver familie bør den komponenten, den separate tekniske enheten eller det systemet som har de minst gunstige 

egenskapene når det gjelder CO2-utslipp og drivstofforbruk i denne familien, prøves, og resultatene bør gjelde for hele 

familien. 

16) Kostnadene knyttet til prøving kan utgjøre en viktig hindring, særlig for selskaper som framstiller komponenter, 

separate tekniske enheter eller systemer i små volumer. For at det skal finnes et økonomisk bærekraftig alternativ til 

sertifisering, bør det fastsettes standardverdier for visse komponenter, separate tekniske enheter og systemer, og det bør 

være mulig å bruke disse verdiene i stedet for de sertifiserte verdiene som er fastsatt på grunnlag av prøving. 

Standardverdiene bør imidlertid fastsettes på en måte som oppmuntrer leverandørene av komponenter, separate tekniske 

enheter og systemer til å søke om sertifisering. 

17) For å sikre at resultatene med hensyn til CO2-utslipp og drivstofforbruk som er oppgitt av leverandørene av kompo-

nenter, separate tekniske enheter og systemer samt av kjøretøyprodusentene, er korrekte, bør det fastsettes bestemmelser 

for å kontrollere og sikre at bruken av simuleringsverktøyet samt de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte 

egenskapene ved de aktuelle komponentene, separate tekniske enhetene og systemene, er i samsvar med kravene. 

18) For å sikre at nasjonale myndigheter og industrien får en tilstrekkelig lang overgangsperiode, bør forpliktelsen til å 

bestemme og oppgi CO2-utslipp og drivstofforbruk for nye kjøretøyer innføres gradvis for forskjellige kjøretøygrupper, 

og starte med de kjøretøyene som er de største kildene til CO2-utslipp i sektoren for tunge nyttekjøretøyer. 

19) Bestemmelsene fastsatt i denne forordning utgjør en del av rammen fastsatt ved direktiv 2007/46/EF og utfyller 

bestemmelsene om typegodkjenning med hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

fastsatt i forordning (EU) nr. 582/2011. For å skape en tydelig forbindelse mellom disse bestemmelsene og denne 

forordning bør direktiv 2007/46/EF og forordning (EU) nr. 582/2011 endres. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning utfyller de rettslige rammene for typegodkjenning av motorvogner og motorer med hensyn til utslipp og 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 582/2011, ved å fastsette 

regler for utstedelse av lisenser til å bruke et simuleringsverktøy med sikte på å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for 

nye kjøretøyer som skal selges, registreres eller tas i bruk i Unionen, og for bruk av dette simuleringsverktøyet og angivelse av 

de verdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk som bestemmes med dette verktøyet. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Med forbehold for artikkel 4 annet ledd får denne forordning anvendelse på kjøretøyer i gruppe N2 som definert i 

vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, med en største teknisk tillatte totalmasse på over 7 500 kg, og på alle kjøretøyer i gruppe N3 

som definert i nevnte vedlegg. 

2. Når det gjelder etappevis typegodkjenning av kjøretøyer nevnt i nr. 1, får denne forordning anvendelse bare på 

basiskjøretøyer utstyrt med minst et understell, en motor, en girkasse, aksler og dekk. 

3. Denne forordning får ikke anvendelse på terrenggående kjøretøyer, spesialkjøretøyer og terrenggående spesialkjøretøyer 

som definert i henholdsvis nr. 2.1, 2.2 og 2.3 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.  
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Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskaper» bestemte egenskaper beregnet for en komponent, en separat 

teknisk enhet og et system som bestemmer denne delens innvirkning på et kjøretøys CO2-utslipp og drivstofforbruk, 

 2) «inndata» opplysninger om CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskaper ved en komponent, en separat teknisk 

enhet eller et system som brukes av simuleringsverktøyet for å bestemme et kjøretøys CO2-utslipp og drivstofforbruk, 

 3) «inndatainformasjon» opplysninger om et kjøretøys egenskaper som simuleringsverktøyet bruker for å bestemme 

kjøretøyets CO2-utslipp og drivstofforbruk, og som ikke inngår i inndata, 

 4) «produsent» den personen eller det organet som er ansvarlig overfor godkjenningsmyndigheten for alle deler av 

sertifiseringsprosessen og for å sikre samsvar for de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved 

komponenter, separate tekniske enheter og systemer. Personen eller organet trenger ikke nødvendigvis å være direkte 

involvert i alle stadier av framstillingen av komponenten, den separate tekniske enheten eller systemet som skal 

sertifiseres, 

 5) «godkjent enhet» en nasjonal myndighet som er godkjent av en medlemsstat til å anmode om relevante opplysninger fra 

produsenter og kjøretøyprodusenter om de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved en bestemt 

komponent, en bestemt separat teknisk enhet eller et bestemt system samt nye kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk, 

 6) «girkasse» en innretning som består av minst to skiftbare gir, som endrer dreiemoment og turtall med definerte utveks-

lingsforhold, 

 7) «dreiemomentomformer» en hydrodynamisk startkomponent, som er en separat komponent i kraftoverføringen eller 

girkassen, med seriell kraftoverføring som tilpasser hastigheten mellom motor og hjul og multipliserer dreiemomentet, 

 8) «annen dreiemomentoverførende komponent» eller «OTTC» (other torque transferring component) en roterende 

komponent knyttet til kraftoverføringen som fører til dreiemomenttap avhengig av sin egen rotasjonshastighet, 

 9) «ytterligere kraftoverføringskomponent» eller «ADC» (additional driveline component) en roterende komponent i kraft-

overføringen som overfører eller fordeler effekt til andre kraftoverføringskomponenter, og som fører til dreiemomenttap 

avhengig av sin egen rotasjonshastighet, 

10) «aksel» en sentral aksel for et roterende hjul eller gir som drivaksel for et kjøretøy, 

11) «luftmotstand» en egenskap ved en kjøretøykonfigurasjon som innebærer at aerodynamisk kraft påvirker kjøretøyet i 

motsatt retning av luftstrømmen, og som bestemmes som et produkt av luftmotstandskoeffisienten og tverrsnittsarealet for 

forhold uten sidevind, 

12) «hjelpeutstyr» kjøretøykomponenter, herunder motorvifter, styresystemer, elektriske systemer, pneumatiske systemer og 

klimaanlegg (AC) hvis CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskaper er definert i vedlegg IX, 

13) «komponentfamilie», «familie av separate tekniske enheter» eller «systemfamilie» produsentens gruppering av henholds-

vis komponenter, separate tekniske enheter eller systemer, som gjennom sin utforming har lignende CO2-utslipps- og 

drivstofforbruksrelaterte egenskaper, 

14) «hovedkomponent», «separat teknisk hovedenhet» eller «hovedsystem» henholdsvis en komponent, en separat teknisk 

enhet eller et system som er valgt ut fra en komponentfamilie, en familie av separate tekniske enheter eller en 

systemfamilie på en slik måte at deres CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskaper vil utgjøre det verst tenkelige 

tilfellet for denne komponentfamilien, familien av separate tekniske enheter eller systemfamilien.  
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Artikkel 4 

Kjøretøygrupper 

I denne forordning skal motorvogner klassifiseres i kjøretøygrupper i samsvar med tabell 1 i vedlegg I. 

Artikkel 5–22 får ikke anvendelse på motorvogner i kjøretøygruppe 0, 6, 7, 8, 13, 14, 15 og 17. 

Artikkel 5 

Elektroniske verktøy 

1. Kommisjonen skal stille til rådighet følgende elektroniske verktøy kostnadsfritt, i form av programvare som kan lastes ned 

og kjøres: 

a) Et simuleringsverktøy. 

b) Forbehandlingsverktøy. 

c) Et hash-verktøy. 

Kommisjonen skal vedlikeholde de elektroniske verktøyene og sørge for at de blir endret og oppdatert. 

2. Kommisjonen skal gjøre de elektroniske verktøyene nevnt i nr. 1, tilgjengelige gjennom en offentlig tilgjengelig dedikert 

elektronisk distribusjonsplattform. 

3. Simuleringsverktøyet skal brukes til å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for nye kjøretøyer. Det skal være 

konstruert slik at det fungerer på grunnlag av inndatainformasjon som angitt i vedlegg III, samt inndata nevnt i artikkel 12 nr. 1. 

4. Forbehandlingsverktøyene skal brukes til å kontrollere og sammenstille prøvingsresultatene, og til å utføre ytterligere 

beregninger knyttet til CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskaper ved visse komponenter, separate tekniske enheter 

eller systemer samt konvertere dem til et format som brukes av simuleringsverktøyet. Produsenten skal bruke forbehand-

lingsverktøyene etter å ha utført prøvingene nevnt i nr. 4 i vedlegg V for motorer og i nr. 3 i vedlegg VIII for luftmotstand. 

5. Hash-verktøyene skal brukes til å opprette en entydig forbindelse mellom de sertifiserte CO2-utslipps- og drivstoffor-

bruksrelaterte egenskapene ved en komponent, en separat teknisk enhet eller et system og dens eller dets sertifiserings-

dokument, og til å opprette en entydig forbindelse mellom et kjøretøy og produsentens registreringsfil nevnt i nr. 1 i 

vedlegg IV. 

KAPITTEL 2 

LISENS TIL Å BRUKE SIMULERINGSVERKTØYET TIL TYPEGODKJENNING MED HENSYN TIL UTSLIPP OG 

OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYER 

Artikkel 6 

Søknad om lisens til å bruke simuleringsverktøyet med sikte på å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for nye 

kjøretøyer 

1. Kjøretøyprodusenten skal innlevere til godkjenningsmyndigheten en søknad om lisens til å bruke simuleringsverktøyet 

nevnt i artikkel 5 nr. 3 med sikte på å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for nye kjøretøyer som tilhører én eller flere 

kjøretøygrupper («lisens»). 

2. Søknaden om lisens skal ha form av et opplysningsdokument som er utarbeidet i samsvar med modellen fastsatt i tillegg 1 

til vedlegg II. 

3. Søknaden om lisens skal ledsages av en tilstrekkelig beskrivelse av de prosessene som produsenten har etablert for å 

bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for alle de aktuelle kjøretøygruppene, som angitt i nr. 1 i vedlegg II.  
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Den skal også ledsages av vurderingsrapporten utarbeidet av godkjenningsmyndigheten etter at den har utført en vurdering i 

samsvar med nr. 2 i vedlegg II. 

4. Kjøretøyprodusenten skal innlevere søknaden om en lisens som er utarbeidet i samsvar med nr. 2 og 3, til godkjennings-

myndigheten senest sammen med søknaden om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til 

utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold i henhold til artikkel 7 i forordning (EU) nr. 582/2011, eller 

sammen med søknaden om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold i henhold til artikkel 9 i nevnte forordning. Søknaden om lisens skal gjelde den kjøretøygruppen som omfatter den 

kjøretøytypen som berøres av søknaden om EF-typegodkjenning. 

Artikkel 7 

Administrative bestemmelser om tildeling av lisens 

1. Godkjenningsmyndigheten skal tildele lisensen dersom produsenten innleverer en søknad i samsvar med artikkel 6 og 

godtgjør at kravene fastsatt i vedlegg II er oppfylt for de aktuelle kjøretøygruppene. 

Dersom kravene fastsatt i vedlegg II er oppfylt for bare noen av kjøretøygruppene som er angitt i søknaden om lisens, skal 

lisensen tildeles bare for disse kjøretøygruppene. 

2. Lisensen skal utstedes i samsvar med modellen fastsatt i tillegg 2 til vedlegg II. 

Artikkel 8 

Senere endringer av de prosessene som er etablert for å bestemme kjøretøyers CO2-utslipp og drivstofforbruk 

1. En lisens skal utvides til andre kjøretøygrupper enn dem som lisensen er tildelt for, som nevnt i artikkel 7 nr. 1, dersom 

kjøretøyprodusenten godtgjør at de prosessene som vedkommende har etablert for å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk 

for kjøretøygrupper som omfattes av lisensen, fullt ut oppfyller kravene i vedlegg II også for andre kjøretøygrupper. 

2. Kjøretøyprodusenten skal søke om en utvidelse av lisensen i samsvar med artikkel 6 nr. 1, 2 og 3. 

3. Etter å ha fått utstedt lisensen skal kjøretøyprodusenten omgående underrette godkjenningsmyndigheten om eventuelle 

endringer i de prosessene som vedkommende har etablert for å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for kjøretøygruppene 

som omfattes av lisensen, som kan påvirke nøyaktigheten, påliteligheten og stabiliteten til disse prosessene. 

4. Etter å ha mottatt underretningen nevnt i nr. 3 skal godkjenningsmyndigheten underrette kjøretøyprodusenten om hvorvidt 

de prosessene som påvirkes av endringene, fortsatt omfattes av den tildelte lisensen, om lisensen skal utvides i samsvar med 

nr. 1 og 2, eller om det bør søkes om en ny lisens i samsvar med artikkel 6. 

5. Dersom endringene ikke omfattes av lisensen, skal produsenten innen én måned etter å ha mottatt opplysningene nevnt i 

nr. 4, søke om utvidelse av lisensen eller om en ny lisens. Dersom produsenten ikke søker om utvidelse av lisensen eller en ny 

lisens innen nevnte frist, eller dersom søknaden avslås, skal lisensen trekkes tilbake. 

KAPITTEL 3 

BRUK AV SIMULERINGSVERKTØYET FOR Å BESTEMME CO2-UTSLIPP OG DRIVSTOFFORBRUK MED SIKTE PÅ 

REGISTRERING, SALG OG IBRUKTAKING AV NYE KJØRETØYER 

Artikkel 9 

Forpliktelse til å bestemme og oppgi CO2-utslipp og drivstofforbruk for nye kjøretøyer 

1. En kjøretøyprodusent skal bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for alle nye kjøretøy som skal selges, registreres eller 

tas i bruk i Unionen, ved hjelp av den siste tilgjengelige versjonen av simuleringsverktøyet nevnt i artikkel 5 nr. 3.  
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En kjøretøyprodusent kan bruke simuleringsverktøyet i henhold til denne artikkel bare dersom vedkommende innehar en lisens 

som er tildelt for den aktuelle kjøretøygruppen i samsvar med artikkel 7, eller som er utvidet til den aktuelle kjøretøygruppen i 

samsvar med artikkel 8 nr. 1. 

2. Kjøretøyprodusenten skal registrere resultatene av simuleringen utført i samsvar med nr. 1 første ledd, i produsentens 

registreringsfil som er utarbeidet i samsvar med modellen fastsatt i del I i vedlegg IV. 

Med unntak av tilfellene nevnt i artikkel 21 nr. 3 annet ledd og i artikkel 23 nr. 6 er eventuelle senere endringer av produsentens 

registreringsfil ikke tillatt. 

3. Produsenten skal opprette en kryptografisk hash av produsentens registreringsfil ved hjelp av hash-verktøyet nevnt i 

artikkel 5 nr. 5. 

4. Alle kjøretøyer som skal registreres, selges eller tas i bruk, skal ledsages av den kundeinformasjonsfilen som er utarbeidet 

av produsenten i samsvar med modellen fastsatt i del II i vedlegg IV. 

Alle kundeinformasjonsfiler skal inneholde et avtrykk av den kryptografiske hashen av produsentens registreringsfil som nevnt 

i nr. 3. 

5. Alle kjøretøyer som skal registreres, selges eller tas i bruk, skal ledsages av et samsvarssertifikat, herunder et avtrykk av 

den kryptografiske hashen av produsentens registreringsfil som nevnt i nr. 3. 

Første ledd får ikke anvendelse når det gjelder kjøretøyer som er godkjent i samsvar med artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 10 

Endringer, oppdateringer og funksjonssvikt i elektroniske verktøy 

1. Dersom simuleringsverktøyet endres eller oppdateres, skal kjøretøyprodusenten begynne å bruke det endrede eller 

oppdaterte simuleringsverktøyet senest tre måneder etter at endringene og oppdateringene ble gjort tilgjengelige på den 

dedikerte elektroniske distribusjonsplattformen. 

2. Dersom CO2-utslippene og drivstofforbruket for nye kjøretøyer ikke kan bestemmes i samsvar med artikkel 9 nr. 1 på 

grunn av funksjonssvikt i simuleringsverktøyet, skal kjøretøyprodusenten omgående underrette Kommisjonen om dette ved 

hjelp av den dedikerte elektroniske distribusjonsplattformen. 

3. Dersom CO2-utslippene og drivstofforbruket for nye kjøretøyer ikke kan bestemmes i samsvar med artikkel 9 nr. 1 på 

grunn av funksjonssvikt i simuleringsverktøyet, skal kjøretøyprodusenten utføre simuleringen av disse kjøretøyene senest sju 

kalenderdager etter datoen nevnt i nr. 1. Fram til dette tidspunktet bør forpliktelsene som følger av artikkel 9 for de kjøretøyene 

som det fortsatt er umulig å bestemme drivstofforbruk og CO2-utslipp for, oppheves. 

Artikkel 11 

Tilgang til simuleringsverktøyets inndata og utdata 

1. Produsentens registreringsfil sammen med sertifikater for CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskaper ved 

komponentene, systemene og de separate tekniske enhetene, skal oppbevares av kjøretøyprodusenten i minst 20 år etter at 

kjøretøyet er produsert, og skal være tilgjengelige for godkjenningsmyndigheten og Kommisjonen når de anmoder om dette. 

2. På anmodning fra en godkjent enhet i en medlemsstat eller fra Kommisjonen, skal kjøretøyprodusenten innen  

15 virkedager framlegge produsentens registreringsfil. 

3. På anmodning fra en godkjent enhet i en medlemsstat eller av Kommisjonen skal godkjenningsmyndigheten som tildelte 

lisensen i samsvar med artikkel 7, eller som sertifiserte de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved en 

komponent, en separat teknisk enhet eller et system i samsvar med artikkel 17, innen 15 virkedager framlegge opplysnings-

dokumentet nevnt i henholdsvis artikkel 6 nr. 2 eller artikkel 16 nr. 2.  



Nr. 55/238 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

KAPITTEL 4 

CO2-UTSLIPPS- OG DRIVSTOFFORBRUKSRELATERTE EGENSKAPER VED KOMPONENTER, SEPARATE TEKNISKE 

ENHETER OG SYSTEMER 

Artikkel 12 

Komponenter, separate tekniske enheter og systemer som er relevante for å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk 

1. Simuleringsverktøyets inndata som nevnt i artikkel 5 nr. 3 skal inneholde opplysninger om de CO2-utslipps- og driv-

stofforbruksrelaterte egenskapene ved følgende komponenter, tekniske enheter og systemer: 

a) Motorer. 

b) Girkasser. 

c) Dreiemomentomformere. 

d) Andre dreiemomentoverførende komponenter. 

e) Ytterligere kraftoverføringskomponenter. 

f) Aksler. 

g) Luftmotstand for karosseri eller tilhenger. 

h) Hjelpeutstyr. 

i) Dekk. 

2. De CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponentene, de separate tekniske enhetene og systemene 

nevnt i bokstav b)–g) og bokstav i) i nr. 1 skal enten være basert på de verdiene som er bestemt for hver komponentfamilie, familie 

av separate tekniske enheter eller systemfamilie, i samsvar med artikkel 14 og sertifisert i samsvar med artikkel 17 («sertifiserte 

verdier»), eller dersom det ikke foreligger sertifiserte verdier, de standardverdiene som er bestemt i samsvar med artikkel 13. 

3. De CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved motorer skal være basert på de verdiene som er bestemt 

for hver motorfamilie i samsvar med artikkel 14 og sertifisert i samsvar med artikkel 17. 

4. De CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved hjelpeutstyr skal være basert på de standardverdiene som 

er bestemt i samsvar med artikkel 13. 

5. Når det gjelder et basiskjøretøy nevnt i artikkel 2 nr. 2, skal de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved 

komponenter, separate tekniske enheter og systemer nevnt i nr. 1 bokstav g) og h) som ikke kan bestemmes for basiskjøretøyet, 

være basert på standardverdiene. For komponenter, separate tekniske enheter og systemer som er nevnt i bokstav h), skal 

kjøretøyprodusenten velge teknologien med størst effekttap. 

Artikkel 13 

Standardverdier 

1. Standardverdiene for girkasser skal bestemmes i samsvar med tillegg 8 til vedlegg VI. 

2. Standardverdiene for dreiemomentomformere skal bestemmes i samsvar med tillegg 9 til vedlegg VI. 

3. Standardverdiene for andre dreiemomentoverførende komponenter skal bestemmes i samsvar med tillegg 10 til 

vedlegg VI. 

4. Standardverdiene for ytterligere kraftoverføringskomponenter skal bestemmes i samsvar med tillegg 11 til vedlegg VI. 

5. Standardverdiene for aksler skal bestemmes i samsvar med tillegg 3 til vedlegg VII.  
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6. Standardverdiene for luftmotstanden for et karosseri eller en tilhenger skal bestemmes i samsvar med tillegg 7 til 

vedlegg VIII. 

7. Standardverdiene for hjelpeutstyr skal bestemmes i samsvar med vedlegg IX. 

8. Standardverdien for dekk skal være den samme som for C3-dekk fastsatt i tabell 2 i del B i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009(1). 

Artikkel 14 

Sertifiserte verdier 

1. Verdiene som er bestemt i samsvar med nr. 2–9, kan brukes av kjøretøyprodusenten som simuleringsverktøyets inndata 

dersom de er sertifisert i samsvar med artikkel 17. 

2. De sertifiserte verdiene for motorer skal bestemmes i samsvar med nr. 4 i vedlegg V. 

3. De sertifiserte verdiene for girkasser skal bestemmes i samsvar med nr. 3 i vedlegg VI. 

4. De sertifiserte verdiene for dreiemomentomformere skal bestemmes i samsvar med nr. 4 i vedlegg VI. 

5. De sertifiserte verdiene for andre dreiemomentoverførende komponenter skal bestemmes i samsvar med nr. 5 i 

vedlegg VI. 

6. De sertifiserte verdiene for ytterligere kraftoverføringskomponenter skal bestemmes i samsvar med nr. 6 i vedlegg VI. 

7. De sertifiserte verdiene for aksler skal bestemmes i samsvar med nr. 4 i vedlegg VII. 

8. De sertifiserte verdiene for luftmotstanden for et karosseri eller en tilhenger skal bestemmes i samsvar med nr. 3 til 

vedlegg VIII. 

9. De sertifiserte verdiene for dekk skal bestemmes i samsvar med vedlegg X. 

Artikkel 15 

Familiebegrep med hensyn til komponenter, separate tekniske enheter og systemer som bruker sertifiserte verdier 

1. Med forbehold for nr. 3–6 skal de sertifiserte verdiene som er bestemt for en hovedkomponent, en separat teknisk 

hovedenhet eller et hovedsystem, være gyldige uten ytterligere prøving for alle familiemedlemmer i samsvar med definisjonen 

av familie fastsatt i 

— tillegg 6 til vedlegg VI med hensyn til familiebegrepet for girkasser, dreiemomentomformere, andre dreiemoment-

overførende komponenter og ytterligere kraftoverføringskomponenter, 

— tillegg 4 til vedlegg VII med hensyn til familiebegrepet for aksler, 

— tillegg 5 til vedlegg VIII med hensyn til familiebegrepet for å bestemme luftmotstand. 

2. Uten hensyn til nr. 1 skal for motorer de sertifiserte verdiene for alle medlemmer av en motorfamilie som er opprettet i 

samsvar med definisjonen av familie som angitt i tillegg 3 til vedlegg V, beregnes i samsvar med nr. 4, 5 og 6 i vedlegg V. 

For dekk skal en familie bestå av bare én dekktype. 

3. De CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved hovedkomponenten, den separate tekniske hovedenheten 

eller hovedsystemet skal ikke være bedre enn egenskapene ved et hvilket som helst annet medlem i samme familie.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for 

motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1). 
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4. Produsenten skal dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at hovedkomponenten, den separate tekniske hoved-

enheten eller hovedsystemet fullt ut representerer komponentfamilien, familien av separate tekniske enheter eller system-

familien. 

Dersom godkjenningsmyndigheten innenfor rammen av prøving med henblikk på artikkel 16 nr. 3 annet ledd fastslår at den 

valgte hovedkomponenten, den valgte separate tekniske hovedenheten eller det valgte hovedsystemet ikke fullt ut representerer 

komponentfamilien, familien av separate tekniske enheter eller systemfamilien, skal en alternativ referansekomponent, en 

alternativ separat teknisk referanseenhet eller et alternativt referansesystem velges ut av godkjenningsmyndigheten og prøves, 

for deretter å bli hovedkomponent, separat teknisk hovedenhet eller hovedsystem. 

5. På anmodning fra produsenten og etter avtale med godkjenningsmyndigheten, kan de CO2-utslipps- og drivstofforbruks-

relaterte egenskapene ved en bestemt komponent, en bestemt separat teknisk enhet eller et bestemt system som ikke er 

henholdsvis en hovedkomponent, en separat teknisk hovedenhet eller et hovedsystem, angis i sertifikatet for de CO2-utslipps- 

og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponentfamilien, familien av separate tekniske enheter eller systemfamilien. 

De CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved den bestemte komponenten, den bestemte separate tekniske 

enheten eller det bestemte systemet skal bestemmes i samsvar med artikkel 14. 

6. Dersom de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved den bestemte komponenten, den bestemte separate 

tekniske enheten eller det bestemte systemet som er bestemt i samsvar med nr. 5, fører til høyere verdier for CO2-utslipp og 

drivstofforbruk enn dem som gjelder for henholdsvis hovedkomponenten, den separate tekniske hovedenheten eller 

hovedsystemet, skal produsenten utelukke den/det fra den eksisterende familien, tildele den/det til en ny familie og definere 

den/det som ny hovedkomponent, ny separat teknisk hovedenhet eller nytt hovedsystem for denne familien, eller søke om en 

utvidelse av sertifiseringen i henhold til artikkel 18. 

Artikkel 16 

Søknad om sertifisering av de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponenter, separate 

tekniske enheter eller systemer 

1. Søknaden om sertifisering av de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponentfamilien, familien 

av separate tekniske enheter eller systemfamilien, skal framlegges for godkjenningsmyndigheten. 

2. Søknaden om sertifisering skal ha form av et opplysningsdokument som er utarbeidet i samsvar med modellen fastsatt i 

— tillegg 2 til vedlegg V med hensyn til motorer, 

— tillegg 2 til vedlegg VI med hensyn til girkasser, 

— tillegg 3 til vedlegg VI med hensyn til dreiemomentomformere, 

— tillegg 4 til vedlegg VI med hensyn til andre dreiemomentoverførende komponenter, 

— tillegg 5 til vedlegg VI med hensyn til ytterligere kraftoverføringskomponenter, 

— tillegg 2 til vedlegg VII med hensyn til aksler, 

— tillegg 2 til vedlegg VIII med hensyn til luftmotstand, 

— tillegg 2 til vedlegg X med hensyn til dekk. 

3. Søknaden om sertifisering skal ledsages av en forklaring av de konstruksjonselementene for den aktuelle komponent-

familien, familien av separate tekniske enheter eller systemfamilien som har en ikke ubetydelig innvirkning på de CO2-utslipps- 

og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved de aktuelle komponentene, separate tekniske enhetene eller systemene. 

Søknaden skal også ledsages av relevante prøvingsrapporter utstedt av en godkjenningsmyndighet, av prøvingsresultater og av 

en samsvarserklæring utstedt av en godkjenningsmyndighet i henhold til nr. 1 i vedlegg X til direktiv 2007/46/EF.  
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Artikkel 17 

Administrative bestemmelser om sertifisering av de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved 

komponenter, separate tekniske enheter og systemer 

1. Dersom alle de gjeldende kravene er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten sertifisere verdiene for de CO2-utslipps- og 

drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved den aktuelle komponentfamilien, familien av separate tekniske enheter eller 

systemfamilien. 

2. I tilfellet nevnt i nr. 1, skal godkjenningsmyndigheten utstede et sertifikat for de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte 

egenskapene ved hjelp av modellen fastsatt i 

— tillegg 1 til vedlegg V med hensyn til motorer, 

— tillegg 1 til vedlegg VI med hensyn til girkasser, dreiemomentomformere, andre dreiemomentoverførende komponenter og 

ytterligere kraftoverføringskomponenter, 

— tillegg 1 til vedlegg VII med hensyn til aksler, 

— tillegg 1 til vedlegg VIII med hensyn til luftmotstand, 

— tillegg 1 til vedlegg X med hensyn til dekk. 

3. Godkjenningsmyndigheten skal tildele et sertifiseringsnummer i samsvar med nummereringssystemet i 

— tillegg 6 til vedlegg V med hensyn til motorer, 

— tillegg 7 til vedlegg VI med hensyn til girkasser, dreiemomentomformere, andre dreiemomentoverførende komponenter og 

ytterligere kraftoverføringskomponenter, 

— tillegg 5 til vedlegg VII med hensyn til aksler, 

— tillegg 8 til vedlegg VIII med hensyn til luftmotstand, 

— tillegg 1 til vedlegg X med hensyn til dekk. 

Godkjenningsmyndigheten skal ikke gi samme nummer til en annen komponentfamilie, familie av separate tekniske enheter 

eller systemfamilie. Sertifiseringsnummeret skal brukes som identifikator for prøvingsrapporten. 

4. Godkjenningsmyndigheten skal ved hjelp av hash-verktøyet nevnt i artikkel 5 nr. 5, opprette en kryptografisk hash av 

filen med prøvingsresultater, som skal inneholde sertifiseringsnummeret. Denne hashen skal utarbeides umiddelbart etter at 

prøvingsresultatene foreligger. Godkjenningsmyndigheten skal lage et avtrykk av hashen sammen med sertifiseringsnummeret 

på sertifikatet for de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene. 

Artikkel 18 

Utvidelse for å innlemme en ny komponent, en separat teknisk enhet eller et system i en komponentfamilie, familie av 

separate tekniske enheter eller systemfamilie 

1. På anmodning fra produsenten og med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten kan en ny komponent, en ny separat 

teknisk enhet eller et nytt system innlemmes som medlem i en sertifisert komponentfamilie, familie av separate tekniske enheter 

eller systemfamilie dersom de oppfyller kriteriene for definisjon av familie fastsatt i 

— tillegg 3 til vedlegg V med hensyn til familiebegrepet for motorer, 

— tillegg 6 til vedlegg VI med hensyn til familiebegrepet for girkasser, dreiemomentomformere, andre dreiemoment-

overførende komponenter og ytterligere kraftoverføringskomponenter, 

— tillegg 4 til vedlegg VII med hensyn til familiebegrepet for aksler, 

— tillegg 5 til vedlegg VIII med hensyn til familiebegrepet for å bestemme luftmotstand. 

I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten utstede et revidert sertifikat med et utvidelsesnummer. 

Produsenten skal endre opplysningsdokumentet nevnt i artikkel 16 nr. 2, og framlegge det for godkjenningsmyndigheten.  
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2. Dersom de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved den bestemte komponenten, den bestemte separate 

tekniske enheten eller det bestemte systemet som fastsatt i samsvar med nr. 1, fører til høyere verdier for CO2-utslipp og 

drivstofforbruk enn dem som gjelder for henholdsvis hovedkomponenten, den separate tekniske hovedenheten eller hoved-

systemet, skal den nye komponenten, den nye separate tekniske enheten eller det nye systemet bli den nye hovedkomponenten, 

den nye separate tekniske hovedenheten eller det nye hovedsystemet. 

Artikkel 19 

Senere endringer som er relevante for sertifisering av de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved 

komponenter, separate tekniske enheter og systemer 

1. Produsenten skal underrette godkjenningsmyndigheten om eventuelle endringer i konstruksjonen av eller produksjons-

prosessen for aktuelle komponenter, separate tekniske enheter eller systemer, som inntreffer etter sertifiseringen av verdiene for 

de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved den relevante komponentfamilien, familien av separate tekniske 

enheter eller systemfamilien i henhold til artikkel 17, og som kan ha en ikke ubetydelig innvirkning på de CO2-utslipps- og 

drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved disse komponentene, separate tekniske enhetene og systemene. 

2. Etter å ha mottatt underretningen nevnt i nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten underrette produsenten om hvorvidt 

komponentene, de separate tekniske enhetene eller systemene som påvirkes av endringene, fortsatt omfattes av det utstedte 

sertifikatet, eller om ytterligere prøving i samsvar med artikkel 14 er nødvendig for å kontrollere virkningen av endringene på 

de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved de aktuelle komponentene, separate tekniske enhetene eller 

systemene. 

3. Dersom komponentene, de separate tekniske enhetene eller systemene som påvirkes av endringene, ikke omfattes av 

sertifikatet, skal produsenten innen én måned etter å ha mottatt disse opplysningene fra godkjenningsmyndigheten, søke om en 

ny sertifisering eller en utvidelse i henhold til artikkel 18. Dersom produsenten ikke søker om en ny sertifisering eller en 

utvidelse innen nevnte frist, eller dersom søknaden avslås, skal sertifikatet trekkes tilbake. 

KAPITTEL 5 

SAMSVAR MED KRAV VED BRUK AV SIMULERINGSVERKTØY, INNDATAINFORMASJON OG INNDATA 

Artikkel 20 

Kjøretøyprodusentens og godkjenningsmyndighetens ansvar med hensyn til samsvar med krav ved bruk av 

simuleringsverktøy 

1. Kjøretøyprodusenten skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de prosessene som er etablert for å bestemme CO2-

utslipp og drivstofforbruk for alle kjøretøygrupper som omfattes av lisensen gitt i henhold til artikkel 7, eller utvidelsen av 

lisensen i henhold til artikkel 8 nr. 1, fortsatt er tilstrekkelige for dette formålet. 

2. Godkjenningsmyndigheten skal fire ganger i året foreta en vurdering som nevnt i nr. 2 i vedlegg II for å kontrollere om de 

prosessene som er etablert av produsenten for å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for alle kjøretøygrupper som omfattes 

av lisensen, fortsatt er tilstrekkelige. Vurderingen skal også omfatte kontroll av valget av inndatainformasjon og inndata og en 

gjentakelse av simuleringene som produsenten har utført. 

Artikkel 21 

Tiltak for utbedring av manglende samsvar ved bruk av simuleringsverktøy 

1. Dersom godkjenningsmyndigheten i henhold til artikkel 20 nr. 2 finner at de prosessene som er etablert av kjøretøy-

produsenten for å bestemme CO2-utslipp og drivstofforbruk for de aktuelle kjøretøygruppene, ikke er i samsvar med lisensen 

eller med denne forordning, eller kan føre til feilaktig bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for de aktuelle 

kjøretøyene, skal godkjenningsmyndigheten anmode produsenten om å framlegge en plan for utbedringstiltak senest  

30 kalenderdager etter å ha mottatt anmodningen fra godkjenningsmyndigheten.  
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Dersom kjøretøyprodusenten kan godtgjøre at den behøver mer tid for å framlegge planen for utbedringstiltak, kan 

godkjenningsmyndigheten gi en forlengelse på opptil 30 kalenderdager. 

2. Planen for utbedringstiltak skal gjelde alle kjøretøygrupper som godkjenningsmyndigheten har angitt i sin anmodning. 

3. Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne eller avslå planen for utbedringstiltak innen 30 kalenderdager etter at den 

mottok planen. Godkjenningsmyndigheten skal underrette produsenten og alle de andre medlemsstatene om sin beslutning om å 

godkjenne eller avslå planen for utbedringstiltak. 

Godkjenningsmyndigheten kan kreve at kjøretøyprodusenten utsteder en ny registreringsfil for produsenten, en ny kundein-

formasjonsfil og et nytt samsvarssertifikat på grunnlag av en ny bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk som gjenspeiler 

de endringene som er utført i samsvar med den godkjente planen for utbedringstiltak. 

4. Produsenten er ansvarlig for gjennomføringen av den godkjente planen for utbedringstiltak. 

5. Dersom planen for utbedringstiltak er blitt avslått av godkjenningsmyndigheten, eller godkjenningsmyndigheten fastslår at 

utbedringstiltakene ikke utføres riktig, skal den treffe nødvendige tiltak for å sikre samsvar med kravene ved bruk av 

simuleringsverktøyet, eller trekke tilbake lisensen. 

Artikkel 22 

Produsentens og godkjenningsmyndighetens ansvar med hensyn til samsvar for de CO2-utslipps- og 

drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponenter, separate tekniske enheter og systemer 

1. Produsenten skal treffe de nødvendige tiltak i samsvar med vedlegg X til direktiv 2007/46/EF for å sikre at de CO2-

utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponentene, de separate tekniske enhetene og systemene som er 

oppført i artikkel 12 nr. 1, og som er blitt sertifisert i henhold til artikkel 17, ikke avviker fra de sertifiserte verdiene. 

Disse tiltakene skal også omfatte følgende: 

— Framgangsmåtene fastsatt i tillegg 4 til vedlegg V med hensyn til motorer. 

— Framgangsmåtene fastsatt i nr. 7 i vedlegg VI med hensyn til girkasser. 

— Framgangsmåtene fastsatt i nr. 5 og 6 i vedlegg VII med hensyn til aksler. 

— Framgangsmåtene fastsatt i tillegg 6 til vedlegg VIII med hensyn til luftmotstanden for et karosseri eller en tilhenger. 

— Framgangsmåtene fastsatt i nr. 4 i vedlegg X med hensyn til dekk. 

Dersom de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved et medlem av en komponentfamilie, en familie av 

separate tekniske enheter eller en systemfamilie er blitt sertifisert i samsvar med artikkel 15 nr. 5, skal referanseverdien for 

kontroll av de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene være den verdien som er sertifisert for dette familie-

medlemmet. 

Dersom et avvik fra de sertifiserte verdiene er påvist som følge av tiltakene nevnt i første og annet ledd, skal produsenten 

umiddelbart underrette godkjenningsmyndigheten om dette. 

2. Produsenten skal årlig levere prøvingsrapporter som inneholder resultatene av framgangsmåtene nevnt i nr. 1 annet ledd, 

til godkjenningsmyndigheten som sertifiserte de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved den aktuelle 

komponentfamilien, familien av separate tekniske enheter eller systemfamilien. Produsenten skal på anmodning gjøre 

prøvingsrapportene tilgjengelige for Kommisjonen. 

3. Produsenten skal sikre at minst én av hver 25. framgangsmåte nevnt i nr. 1 annet ledd, eller med unntak for dekk, minst én 

framgangsmåte per år for en komponentfamilie, en familie av separate tekniske enheter eller en systemfamilie, er under tilsyn 

av en annen godkjenningsmyndighet enn den som har deltatt i sertifiseringen av de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte 

egenskapene ved den aktuelle komponentfamilien, familien av separate tekniske enheter eller systemfamilien i samsvar med 

artikkel 16.  
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4. En godkjenningsmyndighet kan til enhver tid foreta kontroller i forbindelse med komponenter, separate tekniske enheter 

og systemer på et hvilket som helst av produsentens og kjøretøyprodusentens anlegg for å kontrollere at de CO2-utslipps- og 

drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved disse komponentene, separate tekniske enhetene og systemene ikke avviker fra de 

sertifiserte verdiene. 

Produsenten og kjøretøyprodusenten skal innen 15 virkedager etter godkjenningsmyndighetens anmodning gi godkjennings-

myndigheten alle relevante dokumenter, prøver og andre materialer som de har i sin besittelse og som er nødvendige for å 

gjennomføre kontrollene i forbindelse med en komponent, en separat teknisk enhet eller et system. 

Artikkel 23 

Tiltak for utbedring av manglende samsvar for de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved 

komponenter, separate tekniske enheter og systemer 

1. Dersom godkjenningsmyndigheten i henhold til artikkel 22 finner at de tiltakene som produsenten har truffet for å sikre at 

de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved komponentene, de separate tekniske enhetene og systemene 

oppført i artikkel 12 nr. 1, og som er blitt sertifisert i samsvar med artikkel 17, ikke avviker fra de sertifiserte verdiene og ikke 

er tilstrekkelige, skal godkjenningsmyndigheten anmode produsenten om å framlegge en plan for utbedringstiltak senest 

30 kalenderdager etter å ha mottatt anmodningen fra godkjenningsmyndigheten. 

Dersom produsenten kan godtgjøre at den behøver mer tid for å framlegge planen for utbedringstiltak, kan godkjennings-

myndigheten gi en forlengelse på opptil 30 kalenderdager. 

2. Planen for utbedringstiltak skal gjelde alle komponentfamilier, familier av separate tekniske enheter eller systemfamilier 

som godkjenningsmyndigheten har angitt i sin anmodning. 

3. Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne eller avslå planen for utbedringstiltak innen 30 kalenderdager etter at den 

mottok planen. Godkjenningsmyndigheten skal underrette produsenten og alle de andre medlemsstatene om sin beslutning om å 

godkjenne eller avslå planen for utbedringstiltak. 

Godkjenningsmyndigheten kan kreve at kjøretøyprodusenten som installerte de aktuelle komponentene, separate tekniske 

enhetene og systemene i sine kjøretøyer, utsteder en ny registreringsfil for produsenten, en ny kundeinformasjonsfil og et nytt 

samsvarssertifikat på grunnlag av de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene ved disse komponentene, separate 

tekniske enhetene og systemene som er oppnådd ved hjelp av tiltakene nevnt i artikkel 22 nr.1. 

4. Produsenten er ansvarlig for gjennomføringen av den godkjente planen for utbedringstiltak. 

5. Produsenten skal føre et register over alle komponenter, separate tekniske enheter eller systemer som er tilbakekalt og 

reparert eller endret, samt hvilket verksted som foretok reparasjonen. Godkjenningsmyndigheten skal på anmodning ha tilgang 

til disse registrene under gjennomføringen av planen for utbedringstiltak, og i fem år etter at den er gjennomført. 

6. Dersom planen for utbedringstiltak er blitt avvist av godkjenningsmyndigheten, eller godkjenningsmyndigheten fastslår at 

utbedringstiltakene ikke utføres riktig, skal den treffe nødvendige tiltak for å sikre at de CO2--utslipps- og drivstoffor-

bruksrelaterte egenskapene ved den aktuelle komponentfamilien, familien av separate tekniske enheter og systemfamilien er i 

samsvar med kravene, eller trekke tilbake sertifikatet for de CO2-utslipps- og drivstofforbruksrelaterte egenskapene. 

KAPITTEL 6 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 24 

Overgangsbestemmelser 

1. Uten at det berører artikkel 10 nr. 3 skal medlemsstatene, dersom forpliktelsene nevnt i artikkel 9 ikke er oppfylt, forby 

registrering, salg eller ibruktaking av 

a) kjøretøyer i gruppe 4, 5, 9 og 10, som definert i tabell 1 i vedlegg I, fra 1. juli 2019, 

b) kjøretøyer i gruppe 1, 2 og 3, som definert i tabell 1 i vedlegg I, fra 1. januar 2020, 

c) kjøretøyer i gruppe 11, 12 og 16, som definert i tabell 1 i vedlegg I, fra 1. juli 2020.  
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2. Uten hensyn til nr. 1 bokstav a) skal forpliktelsene nevnt i artikkel 9, få anvendelse fra 1. januar 2019 med hensyn til alle 

kjøretøyer i gruppe 4, 5, 9 og 10 med produksjonsdato fra og med 1. januar 2019. Produksjonsdatoen skal være datoen for 

undertegning av samsvarssertifikatet eller utstedelsesdatoen for enkeltgodkjenningsdokumentet. 

Artikkel 25 

Endring av direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg I, III, IV, IX og XV til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg XI til denne forordning. 

Artikkel 26 

Endring av forordning (EU) nr. 582/2011 

I forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«For å få EF-typegodkjenning av et kjøretøy med et godkjent motorsystem med hensyn til utslipp og opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold, eller EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold, skal produsenten også godtgjøre at kravene fastsatt i artikkel 6 og vedlegg II til kommisjonsforordning 

(EU) 2017/2400(*), er oppfylt med hensyn til den aktuelle kjøretøygruppen. Dette kravet får imidlertid ikke anvendelse 

dersom produsenten angir at nye kjøretøyer av den typen som skal godkjennes, ikke vil bli registrert, solgt eller tatt i bruk i 

Unionen på eller etter datoene fastsatt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/2400 for den respektive 

kjøretøygruppen. 

 ____________  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2017/2400 av 12. desember 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer og 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 (EUT 

L 349 av 29.12.2017, s. 1).» 

2) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1a skal bokstav d) lyde: 

«d) Alle andre unntak som er fastsatt i nr. 3.1 i vedlegg VII til denne forordning, i nr. 2.1 og 6.1 i vedlegg X til denne 

forordning, i nr. 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10.1 i vedlegg XIII til denne forordning, og i nr. 1.1 i tillegg 6 til 

vedlegg XIII til denne forordning, får anvendelse.» 

b) I nr. 1a skal ny bokstav lyde: 

«e) Kravene fastsatt i artikkel 6 og vedlegg II til forordning (EU) 2017/2400 er oppfylt med hensyn til den aktuelle 

kjøretøygruppen, unntatt dersom produsenten angir at nye kjøretøyer av den typen som skal godkjennes, ikke vil 

bli registrert, solgt eller tatt i bruk i Unionen på eller etter datoene fastsatt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a), b) og c) i 

nevnte forordning for den respektive kjøretøygruppen.» 

3) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1a skal bokstav d) lyde: 

«d) Alle andre unntak som er fastsatt i nr. 3.1 i vedlegg VII til denne forordning, i nr. 2.1 og 6.1 i vedlegg X til denne 

forordning, i nr. 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10.1.1 i vedlegg XIII til denne forordning, og i nr. 1.1 i tillegg 6 til 

vedlegg XIII til denne forordning, får anvendelse.» 

b) I nr. 1a skal ny bokstav lyde: 

«e) Kravene fastsatt i artikkel 6 og vedlegg II til forordning (EU) 2017/2400 er oppfylt med hensyn til den aktuelle 

kjøretøygruppen, unntatt dersom produsenten angir at nye kjøretøyer av den typen som skal godkjennes, ikke vil 

bli registrert, solgt eller tatt i bruk i Unionen på eller etter datoene fastsatt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a), b) og c) i 

nevnte forordning for den respektive kjøretøygruppen.» 
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Artikkel 27 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 349 av 29.12.2017, s. 17–247.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/122 

av 20. oktober 2017 

om endring av vedlegg I, II, VI, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011 om 

tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetningen i tekstilprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011 av 27. september 2011 om tekstilfibernavn og 

tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetningen i tekstilprodukter samt om oppheving av rådsdirektiv 73/44/EØF og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF og 2008/121/EF(1), særlig artikkel 21, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) nr. 1007/2011 skal fibersammensetningen i tekstilprodukter angis på etikettene, og 

kontroller skal foretas i form av analyser som viser om produktene er i samsvar med opplysningene på etiketten. 

2) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EU) nr. 1007/2011 har en produsent sendt Kommisjonen en søknad om oppføring 

av «polyakrylat» som et nytt tekstilfibernavn på listen i vedlegg I til nevnte forordning. Søknaden inneholdt tekniske 

data som oppfylte alle minstekravene angitt i vedlegg II til nevnte forordning. 

3) Etter å ha vurdert søknaden om det nye tekstilfibernavnet og gjennomført en offentlig høring på Europa-nettstedet har 

Kommisjonen i samråd med medlemsstatenes eksperter og med berørte parter konkludert med at det nye tekstilfiber-

navnet «polyakrylat» bør føres opp på listen over tekstilfibernavn i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1007/2011. 

4) For å ta hensyn til den tekniske utviklingen bør vedlegg II til forordning (EU) nr. 1007/2011 endres, særlig når det 

gjelder den foreslåtte definisjonen av et nytt tekstilfibernavn og de foreslåtte identifikasjons- og kvantifise-

ringsmetodene. 

5) Forordning (EU) nr. 1007/2011 inneholder en liste over tekstilprodukter som det er tilstrekkelig å forsyne med 

fellesmerking. Listen omfatter sytråd, stoppegarn og brodérgarn som tilbys for detaljsalg i små enheter med en nettovekt 

på høyst ett gram. Som følge av den tekniske utviklingen tilbys imidlertid dette bestemte tekstilproduktet ikke lenger for 

detaljsalg i enheter på høyst ett gram. Listen i vedlegg VI til nevnte forordning over tekstilprodukter som kvalifiserer til 

fellesmerking, bør derfor ajourføres. 

6) For å gjøre det mulig å bruke ensartede metoder for kvantitativ analyse av tekstilfiberblandinger bør prøvingsmetodene 

angitt i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 1007/2011 endres, slik at det omfatter fiberen «polyakrylat». Dessuten bør 

en ny prøvingsmetode for kvantitativ analyse av tekstilfiberblandinger av polyester og visse andre fibrer tilføyes i 

vedlegg VIII til nevnte forordning. 

7) Forordning (EU) nr. 1007/2011 fastsetter også de tillatte toleransene som skal brukes ved beregning av fibervekten i et 

tekstilprodukt. Verdien for den tillatte toleransen for «polyakrylat» bør derfor tilføyes på listen i vedlegg IX til nevnte 

forordning. 

8) Forordning (EF) nr. 1007/2011 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II, VI, VIII og IX til forordning (EF) nr. 1007/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 26.1.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 272 av 18.10.2011, s. 1. 

2019/EØS/55/27 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II, VI, VIII og IX til forordning (EU) nr. 1007/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I tilføyes følgende rad 50: 

«50 Polyakrylat Fibrer dannet av kryssbundne makromolekyler med over 35 vektprosent akrylatgrupper 

(syre, salter av lettmetaller eller estere), under 10 vektprosent akrylnitrilgrupper i kjeden og 

opptil 15 vektprosent nitrogen i kryssbindingen». 

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 og 3 skal lyde: 

 «2) Foreslått definisjon av tekstilfiberen: 

Den foreslåtte definisjonen skal beskrive fibersammensetningen. Egenskapene som angis i definisjonen av den 

nye tekstilfiberen, for eksempel elastisitet, skal kunne kontrolleres ved hjelp av standardiserte prøvingsmetoder 

som skal angis i de tekniske dataene sammen med analyseresultatene. 

 3) Identifikasjon av tekstilfiberen: kjemisk formel, forskjeller fra eksisterende tekstilfibrer, FTIR-spektrum og 

eventuelt nærmere opplysninger som smeltepunkt, densitet, brytningstall og forbrenningsegenskaper.». 

b) Nr. 5) skal lyde: 

«5) Foreslåtte identifikasjons- og kvantifiseringsmetoder, herunder forsøksdata: 

Søkeren skal vurdere muligheten for å bruke metodene oppført i vedlegg VIII eller de harmoniserte standardene 

som skal innføres i nevnte vedlegg, til å analysere de vanligste kommersielle blandingene med andre tekstilfibrer 

som den nye tekstilfiberen forventes å inngå i, og skal foreslå minst én av disse metodene. For de metodene eller 

harmoniserte standardene der tekstilfiberen kan anses som en uløselig bestanddel, skal søkeren angi  

«d»-faktorene, som tilsvarer de korreksjonsfaktorene som skal brukes (for å ta høyde for vekttapet som er kjent 

for å oppstå under analysen) i beregningene av den nye tekstilfiberens vekt. 

Dersom metodene angitt i denne forordning ikke er egnet, skal søkeren gi en tilfredsstillende begrunnelse og 

foreslå en eller flere nye metoder. I forslaget til ny metode eller nye metoder skal det redegjøres for bruksområde 

(herunder fiberblandinger), prinsipp (særlig kjemisk prosess og trinn), apparatur og reagens eller reagenser, 

prøvingsmetode, beregning og angivelse av resultater (herunder verdi av «d»-faktorer) og presisjon (konfidens-

grenser for resultater). 

Søknaden skal inneholde alle forsøksdata, særlig om fiberegenskaper og foreslåtte identifikasjons- og kvantifise-

ringsmetoder. Data om metodenes nøyaktighet, robusthet og repeterbarhet skal inngå i de tekniske dataene.». 

c) Nr. 7) skal lyde: 

«7) Tilleggsopplysninger om produksjonsprosess og forbrukerrelevans til støtte for søknaden: 

De tekniske dataene skal minst omfatte opplysninger om antall produsenter, hvor produksjonsanleggene ligger, og 

forventet markedstilgjengelighet for den nye fiberen eller for produkter framstilt av den.». 

d) Nytt nr. 8 skal lyde: 

«8) Tilgjengelighet av prøver: 

Produsenten eller en person som opptrer på produsentens vegne, skal framlegge representative prøver av den nye 

rene tekstilfiberen og de relevante tekstilfiberblandingene som er nødvendige for å verifisere de foreslåtte 

identifikasjons- og kvantifiseringsmetodenes nøyaktighet, robusthet og repeterbarhet. Kommisjonen kan be om 

ytterligere prøver av relevante fiberblandinger fra produsenten eller personen som opptrer på produsentens 

vegne.». 

3) I vedlegg VI skal nr. 18 lyde: 

«18. Sytråd, stoppegarn og brodérgarn til detaljsalg».  



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/251 

 

4) I vedlegg VIII kapittel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I oversiktstabellen i punkt IV tilføyes følgende rad for metode nr. 17: 

«17 Polyester Visse andre fibrer Trikloreddiksyre og kloroform». 

b) Under metode nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1 punkt 2 skal lyde: 

«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), lin (7), ekte hamp (8), jute (9), manilla (10), alfa (11), kokos 

(12), gyvel (13), rami (14), sisal (15), kupro (21), modal (22), protein (23), viskose (25), akryl (26), polyamid 

eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47), 

polypropylen/polyamid-bikomponent (49) og polyakrylat (50). 

Denne metoden må ikke under noen omstendigheter brukes på overflateacetylerte acetatfibrer.». 

ii) Nr. 5 skal lyde: 

«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATER 

Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin og 

polyakrylat, der «d» er 1,01.». 

c) Under metode nr. 5 skal nr. 1 punkt 2 lyde: 

«2. triacetat (24), polypropylen (37), elastolefin (46), melamin (47), polypropylen/polyamid-bikomponent (49) og 

polyakrylat (50).». 

d) Under metode nr. 6 skal nr. 1 punkt 2 lyde: 

«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid eller nylon 

(30), polyester (35), polypropylen (37), glassfibrer (44), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47), 

polypropylen/polyamid-bikomponent (49) og polyakrylat (50). 

Merknad: 

Triacetatfibrer som har fått en særskilt etterbehandling som fører til delvis hydrolyse, kan ikke lenger oppløses fullt 

ut i reagensen. Dersom dette er tilfelle, kan metoden ikke brukes.». 

e) Under metode nr. 8 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1 punkt 2 skal lyde: 

«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon (30), 

polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47), polypropylen/ 

polyamid-bikomponent (49) og polyakrylat (50). 

Metoden brukes også på akrylfibrer og visse modakryler som er behandlet med premetalliserte fargestoffer, 

men ikke på dem som er behandlet med etterkromerte fargestoffer.». 

ii) Nr. 5 skal lyde: 

«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATER 

Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for ull, bomull, 

kupro, modal, polyester, elastomultiester, melamin og polyakrylat, der verdien «d» er 1,01.». 

f) Under metode nr. 9 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1 punkt 2 skal lyde: 

«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid eller 

nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), glassfibrer (44), elastomultiester (45), melamin (47), 

polypropylen/polyamid-bikomponent (49) og polyakrylat (50). 

Dersom innholdet av ull eller silke i blandingen er høyere enn 25 %, skal metode nr. 2 brukes. 

Dersom innholdet av polyamid eller nylon i blandingen er høyere enn 25 %, skal metode nr. 4 brukes.».  
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ii) Nr. 5 skal lyde: 

«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATER 

Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin og 

polyakrylat, der «d» er 1,01.». 

g) Under metode nr. 13 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1 punkt 2 skal lyde: 

«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), acetat (19), kupro (21), modal (22), triacetat (24), viskose (25), 

akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), glassfiber (44), elastomultiester (45), melamin (47) og 

polyakrylat (50).». 

ii) Nr. 5 skal lyde: 

«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATER 

Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin og 

polyakrylat, der «d» er 1,01.». 

h) Under metode nr. 15 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 1 punkt 2 skal lyde: 

«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid eller 

nylon (30), glassfiber (44), melamin (47) og polyakrylat (50). 

Dersom det forekommer modakryler eller elastaner, skal det foretas en forundersøkelse for å bringe på det rene 

om fiberen er fullstendig løselig i reagensen. 

Blandinger som inneholder klorfibrer, kan også analyseres ved hjelp av metode nr. 9 eller 14.». 

ii) Nr. 5 skal lyde: 

«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATER 

Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for polyakrylat, der 

«d» er 1,02, silke og melamin, der «d» er 1,01, og akryl, der «d» er 0,98.». 

i) Følgende metode tilføyes: 

«METODE NR. 17 

Polyester og visse andre fibrer 

(Metode med trikloreddiksyre og kloroform) 

1. BRUKSOMRÅDE 

Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1. polyester (35) 

med 

2. polyakrylat (50) 

2. GENERELLE OPPLYSNINGER 

Prinsipp, apparatur og reagens, prøvingsmetode, beregning og angivelse av resultater for binære fiberblandinger av 

polyester med polyakrylat er de som er beskrevet i standard EN ISO 1833-25:2013. Verdien «d» er 1,01.». 

5) I vedlegg IX skal ny rad 50 lyde: 

«50. Polyakrylat 30,00». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2273 

av 8. desember 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 22 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter artikkel 42 i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2), endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 836/2014(3), er det fram til 31. desember 2017 på visse vilkår og når økologisk oppdrettede unghøner ikke er 

tilgjengelige, unntaksvis tillatt å innføre ikke-økologisk oppdrettede unghøner beregnet på eggproduksjon som er høyst 

18 uker gamle, i en økologisk husdyrenhet. 

2) Økologisk oppdrettede unghøner beregnet på eggproduksjon har ikke vært tilgjengelige på unionsmarkedet i 

tilstrekkelige mengder og av tilstrekkelig kvalitet til å dekke verpehøneoppdretternes behov. For å gi mer tid til å utvikle 

produksjonen av økologiske unghøner beregnet på eggproduksjon bør unntaket fra produksjonsreglene som tillater bruk 

av ikke-økologisk oppdrettede unghøner beregnet på eggproduksjon som er høyst 18 uker gamle, forlenges til  

31. desember 2018. 

3) Etter artikkel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 836/2014, er det i 

kalenderårene 2015, 2016 og 2017 unntaksvis tillatt å bruke høyst 5 % ikke-økologisk proteinfôr til svin og fjørfe. 

4) Det har ikke vært tilgang på økologisk protein i tilstrekkelige mengder og av tilstrekkelig kvalitet på unionsmarkedet til 

å dekke næringsbehovet hos svin og fjørfe som oppdrettes i økologiske driftsenheter. Tilbudet av økologiske 

proteinvekster er fortsatt lavere enn etterspørselen. Muligheten til unntaksvis å bruke en begrenset andel ikke-økologisk 

proteinfôr bør derfor forlenges til 31. desember 2018. 

5) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 42 bokstav b) endres «31. desember 2017» til «31. desember 2018». 

2) I artikkel 43 skal annet ledd lyde: 

«For disse artene skal den høyeste tillatte prosentandelen ikke-økologisk proteinfôr per tolvmånedersperiode være 5 % i 

kalenderåret 2018.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 9.12.2017, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 836/2014 av 31. juli 2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med 

hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll (EUT L 230 av 1.8.2014, s. 10) 

2019/EØS/55/28 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 8. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/97 

av 22. januar 2018 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av søtstoffer i fine bakervarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan oppdateres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 på 

initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) På grunnlag av opplysningene framlagt av medlemsstatene, har Kommisjonen konkludert med at vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008 bør endres når det gjelder bruk av E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 

syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter, E 954 sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter, E 955 sukralose, E 959 

neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 salt av aspartam og acesulfam og E 969 advantam i «fine bakervarer til bruk 

ved spesielle ernæringsmessige behov». 

4) Bruken av søtstoffer i «fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» ble godkjent ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3). Næringsmiddelet «fine bakervarer til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov» omfattet «næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet 

(diabetes)» regulert av rådsdirektiv 89/398/EØF(4). I nevnte direktiv ble det fastsatt en felles definisjon av 

«næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov», og at det kunne vedtas særlige bestemmelser med 

hensyn til «næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes)», en kategori av 

næringsmidler som omfattes av definisjonen av næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. 

5) Som det ble konkludert i Kommisjonens rapport(5) om næringsmidler for personer som lider av diabetes, mangler det 

vitenskapelige grunnlaget for å fastsette særlige krav til sammensetning av slike næringsmidler. Dessuten ble begrepet 

«næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov», herunder begrepet «næringsmidler for personer som 

lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes)», avskaffet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 609/2013(6). 

6) Godkjenningen av disse søtstoffene i «fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» i samsvar med 

artikkel 7 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1333/2008 er derfor ikke lenger berettiget, og disse produktene bør ikke 

lenger markedsføres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 23.1.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(4) Rådsdirektiv 89/398/EØF av 3. mai 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov (EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27). 

(5) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i karbohydrat-

stoffskiftet (diabetes) av 1. juli 2008 (KOM(2008) 392 endelig utgave). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

2019/EØS/55/29 
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7) En ensartet anvendelse av vilkårene for godkjenning av bruk av søtstoffer vil dessuten sikre klarhet og at det indre 

marked fungerer tilfredsstillende. 

8) Derfor bør postene for tilsetningsstoffene E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 syklaminsyre og dens Na- og Ca-

salter, E 954 sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter, E 955 sukralose, E 959 neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 salt 

av aspartam og acesulfam og E 969 advantam som gjelder bruk i «bare fine bakervarer til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov» i næringsmiddelkategori 07.2 «fine bakervarer», utgå. 

9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

10) For å gi markedsdeltakerne mulighet til å tilpasse seg de nye reglene, bør det fastsettes en overgangsperiode der fine 

bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, som inneholder noen av disse søtstoffene, fortsatt kan 

markedsføres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, som inneholder E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, E 952 

syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter, E 954 sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter, E 955 sukralose, E 959 neohesperidin DC, 

E 961 neotam, E 962 salt av aspartam og acesulfam og/eller E 969 advantam som lovlig er brakt i omsetning før ikrafttredelsen 

av denne forordning, kan fortsatt markedsføres til lagrene er tømt. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 22. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/257 

 

VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1. I næringsmiddelkategori 07.2 «fine bakervarer» utgår postene for tilsetningsstoffene E 950 acesulfam K, E 951 aspartam, 

E 952 syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter, E 954 sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter, E 955 sukralose, E 959 

neohesperidin DC, E 961 neotam, E 962 salt av aspartam og acesulfam og E 969 advantam som gjelder bruk i «bare fine 

bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/98 

av 22. januar 2018 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til kalsiumsorbat (E 203)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

tilsetningsstoffer, enzymer, aromaer og næringsstoffer, og vilkårene for bruken av dem. 

3) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler som er 

oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

4) Kalsiumsorbat (E 203) er et stoff som er godkjent som et konserveringsmiddel i en rekke næringsmidler samt i 

fargestoffer og aromaer til næringsmidler, i samsvar med vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

5) Artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») skal gjennomføre en ny risikovurdering av alle næringsmiddeltilsetninger som allerede var godkjent i 

Unionen før 20. januar 2009. 

6) For dette formål er det fastsatt et program for ny vurdering av tilsetningsstoffer i næringsmidler i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 257/2010(3). I henhold til forordning (EU) nr. 257/2010 skulle den nye vurderingen av konserveringsmidler 

være fullført innen 31. desember 2015. 

7) Den 30. juni 2015 avga Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om den nye vurderingen av sorbinsyre (E 200), 

kaliumsorbat (E 202) og kalsiumsorbat (E 203) som tilsetningsstoffer i næringsmidler(4). I uttalelsen ble det fastslått at 

det manglet genotoksisitetsdata for kalsiumsorbat. Myndigheten var derfor ikke i stand til å bekrefte kalsiumsorbats 

sikkerhet som tilsetningsstoff i næringsmidler og konkluderte med at det bør utelukkes fra gruppeverdien for akseptabelt 

daglig inntak (ADI) fastsatt for sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202). Det framgikk av uttalelsen at det bør 

gjennomføres genotoksisitetsstudier av kalsiumsorbat for å avgjøre om kalsiumsorbat kan inkluderes i denne ADI-

gruppeverdien. 

8) Den 10. juni 2016 sendte Kommisjonen ut en offentlig anmodning om vitenskapelige og teknologiske data om 

sorbinsyre (E 200), kaliumsorbat (E 202) og kalsiumsorbat (E 203)(5) med sikte på å dekke det behovet for data som ble 

påpekt i den vitenskapelige uttalelsen om den nye vurderingen av disse stoffene som tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

Imidlertid var det ingen driftsansvarlige som påtok seg å framskaffe de etterlyste genotoksisitetsdataene for 

kalsiumsorbat (E 203). Uten disse dataene kan Myndigheten ikke fullføre den nye vurderingen av kalsiumsorbats 

sikkerhet som et tilsetningsstoff i næringsmidler, og den kan derfor ikke fastslå om stoffet fortsatt oppfyller vilkårene 

fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 for å være oppført på EU-listen over godkjente 

tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 23.1.2018, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010 av 25. mars 2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 80 av 

26.3.2010, s. 19). 

(4) EFSA Journal 2015;13(6):4144. 

(5) http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en 

2019/EØS/55/30 
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9) Kalsiumsorbat (E 203) bør derfor utgå fra EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

10) I henhold til artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler endres etter framgangsmåten omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(1). 

11) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler 

oppdateres på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

12) Derfor bør vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres ved 

at kalsiumsorbat (E 203) utgår fra EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler, ettersom det på grunn av 

mangelen på egnede genotoksisitetsdata ikke lenger kan forsvares at stoffet er oppført på listen. 

13) For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg de nye kravene eller finne alternativer til 

kalsiumsorbat (E 203) bør denne forordning få anvendelse seks måneder etter at den trer i kraft. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012 utgår posten for tilsetningsstoffet E 203 kalsiumsorbat. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 12. august 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 22. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 
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VEDLEGG 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a) I del B tabell 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», utgår posten for tilsetningsstoff E 203 

(Kalsiumsorbat). 

b) I del C tabell 5, «Andre tilsetningsstoffer som kan reguleres sammen», gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a), «E 200–203: Sorbinsyre – sorbater (SA)», skal lyde: 

«a) E 200–202: Sorbinsyre – kaliumsorbat (SA) 

E-nummer Navn 

E 200 Sorbinsyre 

E 202 Kaliumsorbat» 

ii) I bokstav c), «E 200–213: Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater (SA + BA)», utgår posten for tilsetnings-

stoff E 203 (Kalsiumsorbat). 

iii) I bokstav d), «E 200–219: Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater, p-hydroksybenzoater (SA + BA + PHB)», 

utgår posten for tilsetningsstoff E 203 (Kalsiumsorbat). 

iv) Bokstav e), «E 200–203, E 214–219: Sorbinsyre – sorbater, p-hydroksybenzoater (SA + PHB)», skal lyde: 

«e) E 200–202, E 214–219: Sorbinsyre – kaliumsorbat, p-hydroksybenzoater (SA + PHB) 

E-nummer Navn 

E 200 Sorbinsyre 

E 202 Kaliumsorbat 

E 214 Etyl-p-hydroksybenzoat 

E 215 Natriumetyl-p-hydroksybenzoat 

E 218 Metyl-p-hydroksybenzoat 

E 219 Natriummetyl-p-hydroksybenzoat» 

c) I del E gjøres følgende endringer: 

1. I kategori 01.3 (Gjærede melkeprodukter ikke tilsatt aroma, som er varmebehandlet etter gjæring) skal posten for 

tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare kulturmelk» 

2. I kategori 01.4 (Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter) skal posten for 

tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

300 (1) (2) Bare ikke-varmebehandlede 

desserter basert på melke-

produkter» 
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3. I kategori 01.7.1 (Umodnet ost, unntatt produkter som omfattes av kategori 16) skal posten for tilsetningsstoffene  

E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2)»  

4. I kategori 01.7.2 (Modnet ost) skal postene for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare ferdigpakket skivet og skåret 

ost, ost i lag og ost tilsatt nærings-

midler 

 E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat quantum 

satis 

 Bare overflatebehandling av 

modnede produkter» 

5. I kategori 01.7.4 (Mysost) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare ferdigpakket skivet ost, ost i 

lag og ost tilsatt næringsmidler» 

6. I kategori 01.7.5 (Smelteost) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2)»  

7. I kategori 01.7.6 (Osteprodukter (unntatt produkter som omfattes av kategori 16)) skal postene for tilsetnings-

stoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare umodnede produkter, ferdig-

pakkede modnede produkter i 

skiver, modnede produkter i lag 

og modnede produkter tilsatt 

næringsmidler 

 E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat quantum 

satis 

 Bare overflatebehandling av 

modnede produkter» 

8. I kategori 01.8 (Melkeprodukterstatninger, herunder hvitemidler til drikker) skal postene for tilsetningsstoffene 

E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare proteinbaserte osteerstat-

ninger 

 E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat quantum 

satis 

(1) (2) Bare osteerstatninger (bare over-

flatebehandling)» 
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9. I kategori 02.2.2 (Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) 

nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner) skal postene for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare fettemulsjoner (unntatt smør) 

med et fettinnhold på 60 % eller 

mer 

 E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare fettemulsjoner med et fett-

innhold på under 60 %» 

10. I kategori 04.1.1 (Hele friske frukter og grønnsaker) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – 

sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 20  Bare overflatebehandling av 

uskrelte friske sitrusfrukter» 

11. I kategori 04.2.1 (Tørkede frukter og grønnsaker) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – 

sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare tørket frukt» 

12. I kategori 04.2.2 (Frukt og grønnsaker i eddik, olje eller saltlake) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) skal lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

2 000 (1) (2) Bare grønnsaker (unntatt 

oliven)» 

ii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare oliven og bearbeidede 

produkter av oliven» 

iii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) skal lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2) Bare oliven og bearbeidede 

produkter av oliven» 

13. I kategori 04.2.4.1 (Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare bearbeidede produkter av 

frukt og grønnsaker, herunder 

tangbaserte produkter, frukt-

baserte sauser og aspik, unntatt 

puré, mousse, kompott, salat og 

lignende produkter på boks eller 

glass» 
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ii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) skal lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2) Bare bearbeidede produkter av 

oliven» 

14. I kategori 04.2.5.1 (Syltetøy ekstra og gelé ekstra, som definert i direktiv 2001/113/EF) skal posten for 

tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2) Bare produkter med lavt sukker-

innhold og lignende produkter med 

lavt kaloriinnhold eller sukkerfrie 

produkter, mermeladas» 

15. I kategori 04.2.5.2 (Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepuré, som definert i direktiv 2001/113/EF) skal posten for 

tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2) Bare produkter med lavt sukker-

innhold og lignende produkter med 

lavt kaloriinnhold eller sukkerfrie 

produkter, smørbare produkter, 

mermeladas» 

16. I kategori 04.2.5.3 (Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker) skal postene for tilsetningsstoffene E 200–

213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2) Andre fruktbaserte smørbare 

produkter, mermeladas 

 E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 500 (1) (2) Bare marmelada» 

17. I kategori 04.2.6 (Bearbeidede potetprodukter) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – 

sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare potetdeig og forstekte 

potetskiver» 

18. I kategori 05.2 (Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffene E 200–219 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater, p-hydroksybenzoater) 

skal lyde: 

 «E 200–219 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater,  

p-hydroksybenzoater 

1 500 (1) (2) (5) Unntatt kandiserte, krystalliserte 

eller glaserte frukter og 

grønnsaker» 
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ii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) skal lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2) Bare kandiserte, krystalliserte 

eller glaserte frukter og grønn-

saker» 

19. I kategori 05.3 (Tyggegummi) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – 

benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 500 (1) (2)»  

20. I kategori 05.4 (Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4) gjøres følgende 

endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare pynt og overtrekk (sirup til 

pannekaker, sirup med tilsatt 

aroma til milkshake og iskrem, 

lignende produkter)» 

ii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–219 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater, p-hydroksybenzoater) 

skal lyde: 

 «E 200–219 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater,  

p-hydroksybenzoater 

1 500 (1) (2) (5)»  

21. I kategori 06.4.4 (Potetgnocchi) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1)»  

22. I kategori 06.4.5 (Fyll til pasta (ravioli og lignende)) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – 

sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2)»  

23. I kategori 06.6 (Røre) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2)»  

24. I kategori 06.7 (Forkokt eller bearbeidet korn) skal postene for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – 

sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2) Bare polenta 

 E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare Semmelknödelteig» 
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25. I kategori 07.1 (Brød og rundstykker) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare ferdigpakket skivet brød og 

rugbrød, ferdigpakkede halvstekte 

bakervarer beregnet på detaljsalg 

og brød med redusert energi-

innhold beregnet på detaljsalg» 

26. I kategori 07.2 (Fine bakervarer) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare produkter med en vann-

aktivitet på over 0,65» 

27. I kategori 08.3.1 (Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–219 (Sorbinsyre 

– sorbater, benzosyre – benzoater, p-hydroksybenzoater) lyde: 

 «E 200–219 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater,  

p-hydroksybenzoater 

quantum 

satis 

(1) (2) Bare overflatebehandling av 

tørkede kjøttprodukter» 

28. I kategori 08.3.2 (Varmebehandlede kjøttprodukter) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203, E 214–219 (Sorbinsyre – sorbater, p-hydroksybenzoater) skal lyde: 

 «E 200–202, E 

214–219 

Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

p-hydroksybenzoater 

1 000 (1) (2) Bare posteier og pateer» 

ii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare aspik» 

iii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–219 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater, p-hydroksybenzoater) 

skal lyde: 

 «E 200–219 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater,  

p-hydroksybenzoater 

quantum 

satis 

(1) (2) Bare overflatebehandling av 

tørkede kjøttprodukter» 

29. I kategori 08.3.3 (Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat quantum 

satis 

 Bare kollagenbaserte tarmer med 

en vannaktivitet på over 0,6» 
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ii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203, E 214–219 (Sorbinsyre – sorbater, p-hydroksybenzoater) skal lyde: 

 «E 200–202, E 

214–219 

Sorbinsyre – kaliumsorbat,  

p-hydroksybenzoater 

1 000 (1) (2) Bare geléovertrekk til kjøtt-

produkter (kokte, saltede eller 

tørkede)» 

30. I kategori 09.2 (Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr) gjøres følgende 

endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Aspik» 

ii) Postene for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) skal lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

200 (1) (2) Bare saltet, tørket fisk 

 E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

2 000 (1) (2) Bare halvkonservert fisk og 

halvkonserverte fiskerivarer, 

herunder krepsdyr, bløtdyr, 

surimi og fiske-/krepsdyrpaté, 

samt kokte krepsdyr og bløtdyr 

 E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

6 000 (1) (2) Bare kokte Crangon crangon 

og Crangon vulgaris» 

31. I kategori 09.3 (Fiskerogn) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – 

benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

2 000 (1) (2) Bare halvkonserverte fiskevarer, 

herunder produkter av fiskerogn» 

32. I kategori 10.2 (Bearbeidede egg og eggprodukter) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare dehydrerte, konsentrerte, 

fryste og dypfryste egg-

produkter» 

ii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) skal lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

5 000 (1) (2) Bare flytende egg (eggehvite, 

eggeplomme eller hele egg)» 
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33. I kategori 11.4.1 (Bordsøtningsmidler i flytende form) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–219 (Sorbinsyre – 

sorbater, benzosyre – benzoater, p-hydroksybenzoater) lyde: 

 «E 200–219 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater,  

p-hydroksybenzoater 

500 (1) (2) Bare dersom vanninnholdet er på 

over 75 %» 

34. I kategori 12.2.2 (Smaksingredienser) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, 

benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2)»  

35. I kategori 12.4 (Sennep) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – 

benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2)»  

36. I kategori 12.5 (Supper og buljonger) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, 

benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

500 (1) (2) Bare flytende supper og buljonger 

(unntatt på boks)» 

37. I kategori 12.6 (Sauser) gjøres følgende endringer: 

i) Postene for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare emulgerte sauser med et 

fettinnhold på 60 % eller mer 

 E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare emulgerte sauser med et 

fettinnhold på under 60 %» 

ii) Postene for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) skal lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2) Bare emulgerte sauser med et 

fettinnhold på 60 % eller mer, 

ikke-emulgerte sauser 

 E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

2 000 (1) (2) Bare emulgerte sauser med et 

fettinnhold på under 60 %» 
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38. I kategori 12.7 (Salater og salt smørepålegg) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, 

benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 500 (1) (2)»  

39. I kategori 12.9 (Proteinprodukter, unntatt produkter som omfattes av kategori 1.8) skal posten for 

tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare proteinbaserte kjøtt-, fiske-, 

krepsdyr-, blekksprut- og osteer-

statninger» 

40. I kategori 13.2 (Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt 

produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5)) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, 

benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 500 (1) (2)»  

41. I kategori 13.3 (Næringsmidler til slanking beregnet på å erstatte det samlede daglige næringsinntaket eller ett 

enkelt måltid (hele eller deler av den daglige kosten)) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – 

sorbater, benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 500 (1) (2)»  

42. I kategori 14.1.2 (Fruktjuice som definert i direktiv 2001/112/EF, og grønnsaksjuice) gjøres følgende endringer: 

i) Posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 500 (1) (2) Bare sød … saft og sødet … 

saft» 

ii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) skal lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

2 000 (1) (2) Bare ugjæret drueråsaft til 

kirkelige handlinger» 

43. I kategori 14.1.3 (Fruktnektar som definert i rådsdirektiv 2001/112/EF, grønnsaksnektar og lignende produkter) 

skal postene for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 250 (1) (2) Bare tradisjonell svensk fruktsaft. 

Grenseverdien gjelder dersom 

også E 210–213, benzosyre – 

benzoater, er brukt 

 E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 300 (1) (2) Bare tradisjonell svensk og finsk 

fruktsaft» 
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44. I kategori 14.1.4 (Aromatiserte drikker) skal postene for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 250 (1) (2) Grenseverdien gjelder dersom 

også E 210–213, benzosyre – 

benzoater, er brukt 

 E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 300 (1) (2) Unntatt drikker basert på melke-

produkter» 

45. I kategori 14.1.5.2 (Annet) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – 

benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

600 (1) (2) Bare flytende te-, fruktte- og 

urtetekonsentrater» 

46. I kategori 14.2.1 (Øl og maltdrikker) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2) Bare fatøl som inneholder mer enn 

0,5 % tilsatt gjærbart sukker 

og/eller fruktjuice eller fruktkon-

sentrat» 

47. I kategori 14.2.2 (Vin og andre produkter som definert i forordning (EF) nr. 1234/2007, og tilsvarende drikker uten 

alkohol) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2) Bare alkoholfrie produkter» 

48. I kategori 14.2.3 (Eplesider og pæresider) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) 

lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2)»  

49. I kategori 14.2.4 (Fruktvin og made wine) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) 

lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2)»  

50. I kategori 14.2.5 (Mjød) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2)»  

51. I kategori 14.2.7.1 (Aromatiserte viner) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2)»  
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52. I kategori 14.2.7.2 (Aromatiserte vinbaserte drikker) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – 

sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2)»  

53. I kategori 14.2.7.3 (Aromatiserte cocktailer av vinprodukter) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203 

(Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2)»  

54. I kategori 14.2.8 (Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie 

drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–

203 (Sorbinsyre – sorbater) lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 200 (1) (2) Bare alkoholholdige drikker med et 

alkoholinnhold på under 15 % samt 

nalewka na winie owocowym, 

aromatyzowana nalewka na winie 

owocowym, nalewka na winie z 

soku winogronowego, aroma-

tyzowana nalewka na winie z soku 

winogronowego, napój winny 

owocowy lub miodowy, aroma-

tyzowany napój winny owocowy lub 

miodowy, wino owocowe nisko-

alkoholowe og aromatyzowane 

wino owocowe niskoalkoholowe» 

55. I kategori 15.1 (Snacks basert på poteter, korn, mel eller stivelse) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203, E 

214–219 (Sorbinsyre – sorbater, p-hydroksybenzoater) lyde: 

 «E 200–202, E 

214–219 

Sorbinsyre – kaliumsorbat,  

p-hydroksybenzoater 

1 000 (1) (2) (5)»  

56. I kategori 15.2 (Bearbeidede nøtter) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–203, E 214–219 (Sorbinsyre – 

sorbater, p-hydroksybenzoater) lyde: 

 «E 200–202, E 

214–219 

Sorbinsyre – kaliumsorbat,  

p-hydroksybenzoater 

1 000 (1) (2) (5) Bare nøtter med overtrekk» 

57. I kategori 16 (Desserter, unntatt produkter som omfattes av kategori 1, 3 og 4) gjøres følgende endringer: 

i) Postene for tilsetningsstoffene E 200–203 (Sorbinsyre – sorbater) skal lyde: 

 «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 1 000 (1) (2) Bare frugtgrød, rote Grütze og 

pasha 

 E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 2 000 (1) (2) Bare ostkaka» 
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ii) Posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) skal lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

300 (1) (2) Bare ikke-varmebehandlede 

desserter basert på melke-

produkter» 

58. I kategori 17.1 (Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form) skal 

posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

1 000 (1) (2) Bare i tørr form som inneholder 

preparater av vitamin A og av 

kombinasjoner av vitamin A  

og D» 

59. I kategori 17.2 (Kosttilskudd i flytende form) skal posten for tilsetningsstoffene E 200–213 (Sorbinsyre – sorbater, 

benzosyre – benzoater) lyde: 

 «E 200–213 Sorbinsyre – kaliumsorbat, 

benzosyre – benzoater 

2 000 (1) (2)»  

2) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a) I del 2 (Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn bærere i tilsetningsstoffer i næringsmidler) skal postene for 

tilsetningsstoffene E 200–203, E 210, E 211 og E 212 lyde: 

«E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat 

(del 6 tabell 2) 

1 500 mg/kg til sammen eller 

hver for seg i preparatet,  

15 mg/kg i sluttproduktet, uttrykt 

som fri syre 

Fargepreparater» 

E 210 Benzosyre 

E 211 Natriumbenzoat 

E 212 Kaliumbenzoat 

b) I del 4 (Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærere, i aromaer i næringsmidler) skal postene for 

tilsetningsstoffene E 200–203, E 210, E 211, E 212 og E 213 lyde: 

«E 200–202 Sorbinsyre og kaliumsorbat 

(del 6 tabell 2) 

Alle aromaer 1 500 mg/kg (hver for seg eller 

sammen, uttrykt som fri syre) i 

aromaer» 

E 210 Benzosyre 

E 211 Natriumbenzoat 

E 212 Kaliumbenzoat 

E 213 Kalsiumbenzoat 
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c) I del 6 (Definisjoner av grupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler for del 1 til 5), skal tabell 2 (Tabell 2: Sorbinsyre – 

sorbater) lyde: 

«Tabell 2 

Sorbinsyre – kaliumsorbat 

E-nummer Navn 

E 200 Sorbinsyre 

E 202 Kaliumsorbat» 

 



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/273 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/134 

av 24. januar 2018 

om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat 

og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

[meld under nummeret K(2018) 218](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidd 2. februar 2016 av Utvalet for 

plantelækjemiddel, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Sideritis scardica Griseb., herba kan reknast som plantestoff, plantepreparat eller ein kombinasjon av desse slik det er 

definert i direktiv 2001/83/EF, og oppfyller dei krava som er fastsette i det nemnde direktivet. 

2) Sideritis scardica Griseb., herba bør difor førast opp i lista over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til 

bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel, som vart fastsett i kommisjonsvedtak 2008/911/EF(2). 

3) Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for lækjemiddel for 

menneske. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2008/911/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 24. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 26.1.2018, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/911/EF av 21. november 2008 om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 

desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel (TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42). 

2019/EØS/55/31 
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VEDLEGG 

I vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I vedlegg I vert følgjande stoff sett inn etter Pimpinella anisum L.: 

«Sideritis scardica Griseb., herba». 

2) I vedlegg II vert følgjande tekst sett inn etter OPPFØRINGA I FELLESSKAPSLISTA av Pimpinella anisum L.: 

«OPPFØRING I UNIONSLISTA AV SIDERITIS SCARDIA GRISEB., HERBA 

Det vitskaplege namnet til planta 

Sideritis scardica Griseb. 

Plantefamilie 

Lamiaceae (Labiatae) 

Plantestoff 

Gresk fjellte (Sideritis herba) 

Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk 

BG (bălgarski): Мурсалски чай, стрък 

CS (čeština): nať hojníku 

DA (dansk): Kortkroneurt 

DE (Deutsch): Balkan-Gliedkraut 

EL (elliniká): Πόα σιδηρίτου 

EN (English): Ironwort 

ES (español): Siderita, partes aéreas de 

ET (eesti keel): haavarohuürt 

FI (suomi): raudakki, verso 

FR (français): Crapaudine (parties aériennes de) 

HR (hrvatska): očistova zelen 

HU (magyar): sármányvirág virágos hajtása 

IT (italiano): Stregonia parti aeree fiorite 

LT (lietuvių kalba): Timsrų žolė 

LV (latviešu valoda): Siderītu laksts 

MT (Malti): ħaxixa tas-Sideritis 

NL (Nederlands): (Griekse) bergthee, kruid 

PL (polski): Ziele gojnika 

PT (português): Siderite, partes aéreas 

RO (română): iarba de ceaiul muntelui cretan 

SK (slovenčina): Vňať ránhoja 

SL (slovenščina): zel sklepnjaka 

SV (svenska): Sårmynta, ört 

IS (íslenska): 

NO (norsk): Gresk fjellte 

Plantepreparat 

Findelt plantestoff 

Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen 

Ikkje relevant. 

Indikasjonar 

Indikasjon 1 

Tradisjonelt plantelækjemiddel til lindring av hoste i samband med forkjøling. 

Indikasjon 2 

Tradisjonelt plantelækjemiddel til lindring av milde mage- og tarmplager. 

Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig bruk. 
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Tradisjon 

Europeisk 

Tilrådd styrke 

Sjå «Tilrådd dosering». 

Tilrådd dosering 

Vaksne og eldre 

Indikasjon 1 og 2 

Enkeltdose: Urtete: 2-4 gram findelt plantestoff i 150-200 ml vatn som urtete 2-3 gonger dagleg. 

Dagleg dose: Opptil 12 g. 

Bør ikkje nyttast til barn og ungdom under 18 år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk»). 

Tilførselsveg 

Gjennom munnen. 

Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida 

Indikasjon 1 

Dersom symptoma ikkje forsvinn etter éi veke med bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert 

helsepersonell rådspørjast. 

Indikasjon 2 

Dersom symptoma ikkje forsvinn etter to veker med bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert 

helsepersonell rådspørjast. 

Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk 

Kontraindikasjonar 

Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet eller til andre planter i familien Lamiaceae (Labiatae). 

Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk 

Bør ikkje nyttast til barn og ungdom under 18 år, då det ikkje ligg føre tilstrekkelege data. 

Dersom symptoma forverrar seg ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast. 

Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon 

Ingen er melde. 

Fertilitet, graviditet og amming 

Det ligg ikkje føre data om tryggleik under graviditet og amming. Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør 

middelet ikkje nyttast under graviditet og amming. 

Ingen tilgjengelege data om fertilitet. 

Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner 

Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner. 

Biverknader 

Ingen er kjende. 

Dersom biverknader skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast. 
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Overdosering 

Ingen tilfelle av overdosering er melde. 

Farmasøytiske opplysningar (dersom det er naudsynt) 

Ikkje relevant. 

Farmakologiske verknader eller verknader som er rimelege på grunnlag av langvarig bruk og røynsle (dersom dette er 

naudsynt for trygg bruk av produktet) 

Ikkje relevant.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/92 

av 18. oktober 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 med hensyn til 

justering etter inflasjonstakten av størrelsen på gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå 

for overvåking av legemidler for mennesker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 av 15. mai 2014 om gebyrer til Det europeiske 

legemiddelkontor for legemiddelovervåking i forbindelse med legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 15 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2) skal inntektene til Det 

europeiske legemiddelbyrå bestå av et bidrag fra Unionen og de gebyrer som foretakene betaler for å få og opprettholde 

markedsføringstillatelser i Unionen og for andre tjenester som ytes av Byrået, eller av samordningsgruppen i forbindelse 

med utførelsen av dens oppgaver i samsvar med artikkel 107c, 107e, 107g, 107k og 107q i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/83/EF(3). 

2) Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av Den europeiske unions statistikkontor, var på 0,2 % i 2015 og 1,2 % i 2016. 

I betraktning av den svært lave inflasjonstakten i 2015 ble det ikke ansett som berettiget, i samsvar med artikkel 15 nr. 6 

i forordning (EU) nr. 658/2014, å justere størrelsen på gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå for overvåking av 

legemidler for mennesker. På bakgrunn av inflasjonstakten i Unionen i 2016 anses det som berettiget å justere disse 

beløpene. Det bør foretas en samlet justering der det tas hensyn til inflasjonstakten i 2015 og 2016. 

3) For enkelhets skyld bør de justerte beløpene avrundes til nærmeste 10 euro, med unntak av det årlige gebyret for 

informasjonsteknologisystemer og overvåking av litteratur, der det justerte beløpet bør avrundes til nærmeste 1 euro. 

4) Gebyrene fastsatt i forordning (EU) nr. 658/2014 forfaller til betaling enten den datoen prosedyren innledes, eller, når 

det gjelder det årlige gebyret for informasjonsteknologisystemer og overvåking av litteratur, 1. juli hvert år. Det aktuelle 

beløpet vil dermed være fastsatt før forfallsdatoen for gebyret, og det er ikke nødvendig å fastsette særlige 

overgangsbestemmelser for pågående prosedyrer. 

5) I samsvar med artikkel 15 nr. 6 i forordning (EU) nr. 658/2014 skal justeringene, når en delegert rettsakt som justerer 

gebyrene fastsatt i del I-IV i vedlegget til nevnte forordning, trer i kraft før 1. juli, få virkning fra 1. juli, og når den 

delegerte rettsakten trer i kraft etter 30. juni, skal justeringene få virkning fra den dagen den delegerte rettsakten trer i 

kraft. 

6) Vedlegget til forordning (EU) nr. 658/2014 bør derfor endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 17 av 23.1.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 189 av 27.6.2014, s. 112. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor 

(EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 658/2014 gjøres følgende endringer: 

1) I del I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) «19 500 euro» endres til «19 770 euro». 

b) «13 100 euro» endres til «13 290 euro». 

2) I del II nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) I den innledende setningen endres «43 000 euro» til «43 600 euro». 

b) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i) «17 200 euro» endres til «17 440 euro». 

ii) «7 280 euro» endres til «7 380 euro». 

c) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i) «25 800 euro» endres til «26 160 euro». 

ii) «10 920 euro» endres til «11 070 euro». 

3) I del III nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd gjøres følgende endringer: 

i) «179 000 euro» endres til «181 510 euro». 

ii) «38 800 euro» endres til «39 350 euro». 

iii) «295 400 euro» endres til «299 560 euro». 

b) I annet ledd gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) endres «119 333 euro» til «121 000 euro». 

ii) I bokstav b) endres «145 200 euro» til «147 240 euro». 

iii) I bokstav c) endres «171 066 euro» til «173 470 euro». 

iv) I bokstav d) endres «196 933 euro» til «199 700 euro». 

c) I fjerde ledd bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i) «1 000 euro» endres til «1 010 euro». 

ii) «2 000 euro» endres til «2 020 euro». 

iii) «3 000 euro» endres til «3 050 euro». 

4) I del IV nr. 1 endres «67 euro» til «68 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 

12. februar 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1569 

av 23. mai 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 ved nærmere fastsettelse av 

prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for mennesker samt 

inspeksjonsordninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 av 16. april 2014 om kliniske utprøvinger av 

legemidler for mennesker og om oppheving av direktiv 2001/20/EF(1), særlig artikkel 63 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) God framstillingspraksis for utprøvingspreparater for mennesker sikrer at det er samsvar mellom partier av samme 

utprøvingspreparat som brukes i den samme eller i forskjellige kliniske utprøvinger, og at endringer som gjøres under 

utviklingen av et utprøvingspreparat, er tilfredsstillende dokumentert og begrunnet. Framstilling av utprøvingspreparater 

er forbundet med flere utfordringer enn framstilling av godkjente legemidler på grunn av fravær av faste rutiner, noe 

som gjør at den kliniske utprøvingen, og dermed også emballasjen, kan utformes på en rekke forskjellige måter. 

Utfordringene skyldes at det i forbindelse med klinisk utprøving ofte er behov for randomisering og for å skjule 

utprøvingspreparatets identitet (blinding). Toksisiteten, styrken og sensibiliseringspotensialet til utprøvingspreparater 

for mennesker er ikke alltid fullt ut forstått på utprøvingstidspunktet, og behovet for å minimere alle risikoer for 

krysskontaminering er derfor enda større enn for godkjente legemidler. Denne kompleksiteten gjør at 

framstillingsprosessene bør omfattes av et svært effektivt farmasøytisk kvalitetssystem. 

2) God framstillingspraksis bygger på de samme prinsippene, enten det gjelder legemidler som er godkjent for omsetning, 

eller utprøvingspreparater. Utprøvingspreparater og legemidler som er godkjent for omsetning, framstilles ofte på de 

samme framstillingsstedene. Prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for 

mennesker bør derfor i størst mulig grad tilpasses dem som gjelder for legemidler for mennesker. 

3) I samsvar med artikkel 61 nr. 5 i forordning (EU) nr. 536/2014 krever visse prosesser ikke tillatelsen nevnt i artikkel 61 

nr. 1 i nevnte forordning. I henhold til artikkel 63 nr. 2 i forordning (EU) nr. 536/2014 får god framstillingspraksis for 

utprøvingspreparater ikke anvendelse på nevnte prosesser. 

4) For at framstilleren skal kunne oppfylle kravene til god framstillingspraksis for utprøvingspreparater, må framstilleren 

og sponsoren samarbeide. Sponsoren må også samarbeide med framstilleren for å kunne oppfylle kravene i forordning 

(EU) nr. 536/2014. Dersom framstilleren og sponsoren er forskjellige rettssubjekter, bør framstillerens og sponsorens 

forpliktelser overfor hverandre angis i en teknisk avtale dem imellom. En slik avtale bør omfatte utveksling av 

inspeksjonsrapporter og utveksling av informasjon om kvalitetsrelaterte spørsmål. 

5) Utprøvingspreparater som importeres til Unionen, bør være framstilt i henhold til kvalitetsstandarder som minst tilsvarer 

dem som er fastsatt i Unionen. Det bør derfor bare være tillatt å importere preparater til Unionen framstilt av 

tredjestatsframstillere som har tillatelse eller rett til å framstille disse preparatene i henhold til lovgivningen i den staten 

der framstilleren er etablert. 

6) Alle framstillere bør ha et effektivt kvalitetssikringssystem for sine framstillings- eller importprosesser. For at et slikt 

system skal være effektivt, skal det innføres et farmasøytisk kvalitetssystem. God dokumentasjon utgjør en vesentlig del 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 16.9.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 158 av 27.5.2014, s. 1. 
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av et kvalitetssikringssystem. Framstillernes dokumentasjonssystem skal gjøre det mulig å spore framstillingsforløpet 

for hvert parti og eventuelle endringer som er gjort under utviklingen av utprøvingspreparatet. 

7) Det bør fastsettes prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater på området 

kvalitetsstyring, personale, lokaler, utstyr, dokumentasjon, produksjon, kvalitetskontroll, utkontraktert virksomhet, 

klager og tilbakekalling samt egeninspeksjoner. 

8) Det bør stilles krav om en produktspesifikasjon som inneholder alle vesentlige referansedokumenter, for å sikre at 

utprøvingspreparater framstilles i samsvar med god framstillingspraksis for utprøvingspreparater og med godkjenningen 

av den kliniske utprøvingen. 

9) På grunn av de særlige egenskapene som kjennetegner utprøvingspreparater for avansert terapi, bør bestemmelsene om 

god framstillingspraksis tilpasses disse preparatene på grunnlag av en risikobasert metode. Når det gjelder legemidler 

for avansert terapi som markedsføres i Unionen, gir artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1394/2007(1) mulighet for en slik tilpasning. Kommisjonens retningslinjer nevnt i artikkel 5 i forordning (EF)  

nr. 1394/2007 bør også inneholde de kravene til god framstillingspraksis som får anvendelse på utprøvingspreparater for 

avansert terapi. 

10) For å sikre samsvar med prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater bør det 

fastsettes bestemmelser om inspeksjoner som skal foretas av vedkommende myndigheter i medlemsstatene. 

Medlemsstatene bør ikke være forpliktet til å foreta rutinemessig inspeksjon av tredjestatsframstillere av 

utprøvingspreparater. Behovet for slike inspeksjoner bør fastsettes på grunnlag av en risikobasert metode, men 

tredjestatsframstillere bør som et minimum inspiseres dersom det er mistanke om at utprøvingspreparatene ikke er 

framstilt i henhold til kvalitetsstandarder som minst tilsvarer dem som gjelder i Unionen. 

11) Inspektørene bør ta hensyn til Kommisjonens retningslinjer for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for 

mennesker. For å oppnå og opprettholde gjensidig anerkjennelse av inspeksjonsresultater i Unionen og lette 

medlemsstatenes samarbeid bør det utarbeides felles anerkjente standarder for gjennomføring av inspeksjoner av god 

framstillingspraksis for utprøvingspreparater i form av framgangsmåter. Kommisjonens retningslinjer og disse 

framgangsmåtene bør vedlikeholdes og oppdateres regelmessig i samsvar med den tekniske og vitenskapelige utvikling. 

12) Ved inspeksjon av et framstillingssted bør inspektørene kontrollere om stedet følger god framstillingspraksis for både 

utprøvingspreparater og legemidler som er godkjent for omsetning. Av den grunn, og for å sikre et effektivt tilsyn, bør 

framgangsmåtene for og myndigheten til å foreta inspeksjoner for å kontrollere at god framstillingspraksis for 

utprøvingspreparater for mennesker overholdes, i størst mulig grad tilpasses dem som gjelder for legemidler for 

mennesker. 

13) For å sikre at inspeksjonene er effektive, bør inspektørene ha den nødvendige myndighet. 

14) Medlemsstatene bør kunne treffe tiltak ved manglende overholdelse av god framstillingspraksis for utprøvingspreparater 

for mennesker. 

15) Vedkommende myndigheter bør pålegges å innføre kvalitetssystemer for å sikre at framgangsmåtene for inspeksjon 

overholdes og overvåkes løpende. Et velfungerende kvalitetssystem bør omfatte en organisasjonsstruktur, tydelige 

prosesser og framgangsmåter, herunder standardiserte framgangsmåter som inspektørene skal følge når de utfører sine 

oppgaver, tydelige og detaljerte beskrivelser av inspektørenes oppgaver og ansvarsområder og krav til løpende 

opplæring samt egnede ressurser og mekanismer for å hindre manglende overholdelse. 

16) Denne forordning bør få anvendelse fra samme dato som kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1572(2).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007 av 13. november 2007 om legemidler for avansert terapi og om endring av 

direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 324 av 10.12.2007, s. 121). 

(2) Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1572 av 15. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF med hensyn til 

prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for mennesker (EUT L 238 av 16.9.2017, s. 44). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning angis prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for mennesker 

som bare kan framstilles eller importeres dersom det foreligger en tillatelse som nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 536/2014, og det fastsettes bestemmelser om inspeksjon av framstillere for å kontrollere at de overholder god 

framstillingspraksis i samsvar med artikkel 63 nr. 4 i nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «framstiller» enhver person som utøver virksomhet som krever at det foreligger en tillatelse i samsvar med artikkel 61 nr. 1 

i forordning (EU) nr. 536/2014, 

2) «tredjestatsframstiller» enhver person som er etablert i en tredjestat, og som er involvert i framstillingsprosesser i den 

tredjestaten, 

3) «produktspesifikasjon» et referansedokument som inneholder, eller viser til dokumenter som inneholder, all informasjon 

som er nødvendig for å utarbeide detaljerte skriftlige instrukser om bearbeiding, emballering, kvalitetskontroll, prøving og 

frigivelse av partier av et utprøvingspreparat og for å sertifisere partier, 

4) «validering» påvisning, i samsvar med prinsippene for god framstillingspraksis, av at en framgangsmåte, en prosess, et 

utstyr, et materiale, en virksomhet eller et system faktisk gir de forventede resultatene. 

KAPITTEL II 

GOD FRAMSTILLINGSPRAKSIS 

Artikkel 3 

Samsvar med god framstillingspraksis 

1. Framstilleren skal sikre at framstillingsprosessene utføres i samsvar med god framstillingspraksis for utprøvingspreparater 

som er angitt i denne forordning, og for hvilke det kreves en tillatelse som nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 536/2014. 

2. Ved import av utprøvingspreparater skal innehaveren av tillatelsen nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU) nr. 536/2014 

sikre at preparatene er framstilt ved bruk av kvalitetsstandarder som minst tilsvarer dem fastsatt i denne forordning og i 

forordning (EU) nr. 536/2014, og at tredjestatsframstilleren har tillatelse eller rett til å framstille de aktuelle utprø-

vingspreparatene i den berørte tredjestaten i henhold til lovgivningen i denne tredjestaten. 

Artikkel 4 

Samsvar med godkjenningen av en klinisk utprøving 

1. Framstilleren skal sikre at alle framstillingsprosesser for utprøvingspreparater utføres i samsvar med dokumentasjonen og 

opplysningene som er framlagt av sponsoren i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 536/2014, og som er godkjent i 

samsvar med framgangsmåten fastsatt i kapittel II, eller, dersom dokumentasjonen og opplysningene senere er blitt endret, i 

kapittel III i ovennevnte forordning (EU) nr. 536/2014. 

2. Framstilleren skal regelmessig gjennomgå sine framstillingsmetoder i lys av den tekniske og vitenskapelige utvikling og 

den erfaringen som sponsoren har tilegnet seg under utviklingen av utprøvingspreparatet. 

Framstilleren skal underrette sponsoren om sine gjennomgåelser av framstillingsmetodene. 

Dersom det etter en gjennomgåelse er nødvendig å endre godkjenningen av den kliniske utprøvingen, skal søknaden om endring 

inngis i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 536/2014 dersom endringen av den kliniske utprøvingen er en vesentlig 

endring, eller i samsvar med artikkel 81 nr. 9 i nevnte forordning dersom endringen av den kliniske utprøvingen ikke er en 

vesentlig endring.  
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Artikkel 5 

Farmasøytisk kvalitetssystem 

1. Framstilleren skal innføre, gjennomføre og opprettholde effektive ordninger for å sikre at utprøvingspreparatene holder 

den kvaliteten som kreves for den tiltenkte bruken. Disse ordningene skal omfatte innføring av god framstillingspraksis og 

kvalitetskontroll. 

2. Den øverste ledelsen og personalet fra forskjellige avdelinger skal delta i innføringen av det farmasøytiske kvalitets-

systemet. 

Artikkel 6 

Personale 

1. På hvert framstillingssted skal framstilleren ha tilstrekkelig med kompetent og kvalifisert personale til rådighet for å sikre 

at utprøvingspreparatene holder den kvaliteten som kreves for den tiltenkte bruken. 

2. Det skal være angitt i stillingsbeskrivelsene hvilke plikter som påhviler personale som har ledelses- og kontrollfunksjoner, 

herunder de kvalifiserte personene, og som har ansvar for at god framstillingspraksis innføres og gjennomføres. Den hierarkiske 

oppbygningen skal være fastsatt i en organisasjonsplan. Organisasjonsplanen og stillingsbeskrivelsene skal godkjennes i 

samsvar med framstillerens interne framgangsmåter. 

3. Personalet nevnt i nr. 2 skal gis tilstrekkelig myndighet til å kunne ivareta sitt ansvar på en tilfredsstillende måte. 

4. Personalet skal få grunnleggende og løpende opplæring som særlig omfatter følgende områder: 

a) De teoretiske og praktiske sidene ved begrepet farmasøytisk kvalitet. 

b) God framstillingspraksis. 

Framstilleren skal kontrollere at opplæringen er effektiv. 

5. Framstilleren skal innføre hygieneprogrammer, herunder framgangsmåter i forbindelse med personalets helse, hygiene-

praksis og arbeidsantrekk. Programmene skal være tilpasset de framstillingsprosessene som skal utføres. Framstilleren skal 

sikre at programmene følges. 

Artikkel 7 

Lokaler og utstyr 

1. Framstilleren skal sikre at lokaler og framstillingsutstyr plasseres, utformes, konstrueres, tilpasses og vedlikeholdes på en 

slik måte at de er egnet for formålet. 

2. Framstilleren skal sikre at lokalene og framstillingsutstyret dimensjoneres, utformes og brukes på en slik måte at risikoen 

for feil reduseres til et minimum, samt gjør det mulig å foreta et effektivt renhold og vedlikehold, slik at kontaminering, 

krysskontaminering og enhver annen innvirkning på utprøvingspreparatets kvalitet unngås. 

3. Framstilleren skal sikre at lokalene og utstyret som skal brukes til framstillingsprosesser av avgjørende betydning for 

utprøvingspreparatenes kvalitet, omfattes av egnede krav og egnet validering. 

Artikkel 8 

Dokumentasjon 

1. Framstilleren skal innføre og opprettholde et dokumentasjonssystem der følgende registreres, idet det tas hensyn til hva 

som er relevant ut fra den virksomheten som utføres: 

a) Spesifikasjoner. 

b) Framstillingsformler. 

c) Bearbeidings- og emballeringsinstrukser.  
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d) Framgangsmåter og protokoller, herunder framgangsmåter for generelle framstillingsprosesser og -vilkår. 

e) Registre, særlig over de forskjellige framstillingsprosessene som utføres, og over partier. 

f) Tekniske avtaler. 

g) Analysesertifikater. 

Dokumenter som er spesifikke for et utprøvingspreparat, skal, dersom det er relevant, være i samsvar med produktspesifi-

kasjonen. 

2. Dokumentasjonssystemet skal sikre dataenes kvalitet og integritet. Dokumentene skal være tydelige, feilfrie og 

oppdaterte. 

3. Framstilleren skal oppbevare produktspesifikasjonen og dokumentasjonen om partiet i minst fem år etter at den siste 

kliniske utprøvingen der partiet ble brukt, er fullført eller avbrutt. 

4. Dersom dokumentasjonen lagres ved hjelp av elektroniske, fotografiske eller andre databehandlingssystemer, skal 

framstilleren først validere systemene for å sikre at dataene lagres på riktig måte i oppbevaringstidsrommet fastsatt i nr. 3. Data 

som lagres i disse systemene, skal gjøres lett tilgjengelige i et lesbart format. 

5. Data som lagres elektronisk, skal beskyttes mot ulovlig tilgang, tap eller skade ved hjelp av teknikker som duplisering, 

sikkerhetskopiering og overføring til et annet lagringssystem. Det skal oppbevares revisjonsspor, dvs. at alle relevante endringer 

og slettinger i slike data skal registreres. 

6. Dokumentasjonen skal legges fram for vedkommende myndighet på anmodning. 

Artikkel 9 

Produksjon 

1. Framstilleren skal gjennomføre produksjonsprosessene i samsvar med forhåndsfastsatte instrukser og framgangsmåter. 

Framstilleren skal sikre at det stilles egnede og tilstrekkelige ressurser til rådighet for å kunne foreta prosesskontrollene, og at 

alle prosessavvik og produktmangler dokumenteres og undersøkes grundig. 

2. Framstilleren skal treffe egnede tekniske eller organisatoriske tiltak for å unngå krysskontaminering og utilsiktet 

sammenblanding av stoffer. Det skal utvises særlig aktsomhet ved håndtering av utprøvingspreparater under og etter blinding. 

3. Framstillingsprosessen skal valideres i sin helhet i den grad det er nødvendig, idet det tas hensyn til produktutviklings-

trinnet. 

Framstilleren skal identifisere de trinnene i prosessen som sikrer forsøkspersonens sikkerhet, f.eks. sterilisering, samt 

påliteligheten og robustheten til dataene som genereres i den kliniske utprøvingen. Disse kritiske trinnene i prosessen skal 

valideres og regelmessig valideres på nytt. 

Alle trinn i utformingen og utviklingen av framstillingsprosessen skal dokumenteres fullt ut. 

Artikkel 10 

Kvalitetskontroll 

1. Framstilleren skal innføre og opprettholde et kvalitetskontrollsystem som skal ledes av en person som har de nødvendige 

kvalifikasjonene, og som er uavhengig av produksjonen. 

Denne personen skal ha tilgang til ett eller flere kvalitetskontrollaboratorier med tilstrekkelig personale og utstyr til å foreta 

undersøkelser og prøving av utgangsmateriale og emballasjemateriale samt prøving av mellomprodukter og ferdige 

utprøvingspreparater. 

2. Framstilleren skal sikre at kvalitetskontrollaboratoriene tar hensyn til opplysningene angitt i søknaden nevnt i artikkel 25 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 536/2014, som godkjent av medlemsstatene. 

3. Når utprøvingspreparater importeres fra tredjestater, er analytisk kontroll i Unionen ikke obligatorisk.  
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4. Under sluttkontrollen av det ferdige utprøvingspreparatet og før framstilleren frigir det, skal framstilleren ta hensyn til 

a) analyseresultatene, 

b) produksjonsforholdene, 

c) resultatene av prosesskontrollene, 

d) gjennomgåelsen av framstillingsdokumentene, 

e) preparatets samsvar med spesifikasjonene, 

f) preparatets samsvar med godkjenningen av den kliniske utprøvingen, 

g) undersøkelsen av den ferdige sluttemballasjen. 

Artikkel 11 

Oppbevaring av prøver brukt til kvalitetskontroll 

1. Framstilleren skal oppbevare et tilstrekkelig antall prøver av hvert parti av preparater i bulk, av sentrale emballasjedeler 

som brukes til hvert parti av ferdige utprøvingspreparater, og av hvert parti av ferdige utprøvingspreparater i minst to år etter at 

den siste kliniske utprøvingen der partiet ble brukt, er fullført eller avbrutt. 

Framstilleren skal oppbevare prøver av utgangsmaterialene som brukes i framstillingsprosessen, med unntak av løsemidler, 

gasser eller vann, i minst to år etter at utprøvingspreparatet er frigitt. Dette tidsrommet kan imidlertid forkortes dersom 

utgangsmaterialets stabilitetsperiode, som er angitt i den aktuelle spesifikasjonen, er kortere. 

I alle tilfeller skal framstilleren stille prøver til rådighet for vedkommende myndighet. 

2. På anmodning fra framstilleren kan vedkommende myndighet gi unntak fra nr. 1 når det gjelder prøvetaking og 

oppbevaring av utgangsmateriale, samt for visse produkter framstilt individuelt eller i små mengder, eller dersom oppbevaring 

av disse kan by på spesielle problemer. 

Artikkel 12 

Den kvalifiserte personens ansvarsområder 

1. Den kvalifiserte personen nevnt i artikkel 61 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 536/2014 skal ha ansvar for følgende: 

a) Dersom utprøvingspreparatene er framstilt i den berørte medlemsstaten, kontroll av at hvert produksjonsparti er framstilt og 

kontrollert i samsvar med kravene til god framstillingspraksis for utprøvingspreparater fastsatt i denne forordning, samt 

opplysningene framlagt i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 536/2014, idet det tas hensyn til retningslinjene nevnt 

i artikkel 63 nr. 1 i nevnte forordning. 

b) Dersom utprøvingspreparatene er framstilt i en tredjestat, kontroll av at hvert produksjonsparti er framstilt og kontrollert i 

samsvar med kvalitetsstandarder som minst tilsvarer dem fastsatt i denne forordning, samt opplysningene framlagt i 

henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 536/2014, idet det tas hensyn til retningslinjene nevnt i artikkel 63 nr. 1 i 

nevnte forordning. 

Den kvalifiserte personen skal i et register eller tilsvarende dokument beregnet på dette formålet attestere at hvert 

produksjonsparti oppfyller kravene fastsatt i nr. 1. 

2. Registeret eller det tilsvarende dokumentet skal oppdateres etter hvert som prosessene gjennomføres, og skal være 

tilgjengelig for vedkommende myndighet i minst fem år etter at den siste kliniske utprøvingen der preparatpartiet ble brukt, er 

fullført eller formelt avbrutt. 

Artikkel 13 

Utkontraktert virksomhet 

1. Dersom en framstillingsprosess eller en prosess i tilknytning til framstillingen utkontrakteres, skal dette omfattes av en 

skriftlig avtale.  
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2. I avtalen skal det tydelig fastsettes hvilke ansvarsområder hver part har. Det skal fastsettes at den parten virksomheten 

utkontrakteres til, plikter å følge god framstillingspraksis, og angis hvordan den kvalifiserte personen som har ansvar for å 

sertifisere hvert parti, skal ivareta sitt ansvar. 

3. Parten som virksomheten utkontrakteres til, skal ikke sette bort til en underleverandør noen del av det arbeidet som 

vedkommende er betrodd i henhold til avtalen, uten skriftlig tillatelse fra oppdragsgiveren. 

4. Parten som virksomheten utkontrakteres til, skal overholde prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis 

som gjelder for de aktuelle prosessene, og skal tillate inspeksjoner som vedkommende myndighet foretar i henhold til  

artikkel 63 nr. 4 i forordning (EU) nr. 536/2014. 

Artikkel 14 

Klager, tilbakekalling av preparater og avblinding i nødssituasjoner 

1. Framstilleren skal i samarbeid med sponsoren innføre et system for registrering og behandling av klager samt et effektivt 

system som gjør det mulig omgående og til enhver tid å tilbakekalle utprøvingspreparater som allerede befinner seg i 

distribusjonsnettet. Framstilleren skal registrere og undersøke alle klager som gjelder en mangel, og underrette sponsoren og 

vedkommende myndighet i de berørte medlemsstatene om enhver mangel som kan medføre tilbakekalling eller unormale 

leveringsbegrensninger. 

Alle utprøvingssteder skal identifiseres, og i den grad det er mulig, skal bestemmelsesstatene angis. 

Når det gjelder et godkjent utprøvingspreparat, skal framstilleren i samarbeid med sponsoren underrette innehaveren av 

markedsføringstillatelsen om eventuelle mangler som kan være knyttet til det aktuelle preparatet. 

2. Dersom protokollen for en klinisk utprøving krever at utprøvingspreparater blindes, skal framstilleren sammen med 

sponsoren gjennomføre en framgangsmåte for rask avblinding av blindede preparater, dersom dette er nødvendig for omgående 

å kunne foreta tilbakekallingen nevnt i nr. 1. Framstilleren skal sikre at framgangsmåten innebærer at preparatets identitet 

avdekkes bare når det er nødvendig. 

Artikkel 15 

Framstillerens egeninspeksjoner 

Framstilleren skal som et ledd i det farmasøytiske kvalitetssystemet foreta regelmessige inspeksjoner for å kontrollere at god 

framstillingspraksis er gjennomført og følges. Vedkommende skal treffe alle nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak. 

Framstilleren skal oppbevare registre over alle slike inspeksjoner og eventuelle etterfølgende korrigerende eller forebyggende 

tiltak som er truffet. 

Artikkel 16 

Utprøvingspreparater for avansert terapi 

Prinsippene for god framstillingspraksis skal tilpasses de særlige egenskapene som kjennetegner legemidler for avansert terapi 

når disse brukes som utprøvingspreparater. Utprøvingspreparater som samtidig er legemidler for avansert terapi, skal framstilles 

i samsvar med retningslinjene nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1394/2007. 

KAPITTEL III 

INSPEKSJONER 

Artikkel 17 

Tilsyn ved inspeksjon 

1. Ved hjelp av regelmessige inspeksjoner som nevnt i artikkel 63 nr. 4 i forordning (EU) nr. 536/2014 skal medlemsstatene 

sikre at innehavere av en tillatelse nevnt i artikkel 61 nr. 1 i nevnte forordning overholder prinsippene for god 

framstillingspraksis som er fastsatt i denne forordning, og tar hensyn til retningslinjene nevnt i artikkel 63 nr. 1 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 536/2014.  
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2. Uten at det berører eventuelle avtaler inngått mellom Unionen og tredjestater, kan en vedkommende myndighet kreve at 

en tredjestatsframstiller underkaster seg inspeksjon som nevnt i artikkel 63 nr. 4 i forordning (EU) nr. 536/2014 og i denne 

forordning. Denne forordning får tilsvarende anvendelse på slike inspeksjoner i tredjestater. 

3. Medlemsstatene skal foreta inspeksjoner av tredjestatsframstillere for å sikre at utprøvingspreparater som importeres til 

Unionen, er framstilt i henhold til kvalitetsstandarder som minst tilsvarer dem som er fastsatt i Unionen. 

Medlemsstatene er ikke forpliktet til å foreta rutinemessig inspeksjon av tredjestatsframstillere av utprøvingspreparater. 

Nødvendigheten av slike inspeksjoner skal baseres på en risikovurdering, men de skal som et minimum finne sted dersom 

medlemsstatene har grunn til å mistenke at kvalitetsstandardene som brukes ved framstillingen av utprøvingspreparatene som 

importeres til Unionen, er lavere enn dem som er fastsatt i denne forordning og i retningslinjene nevnt i artikkel 63 nr. 1 annet 

ledd i forordning (EU) nr. 536/2014. 

4. Dersom det er nødvendig, kan inspeksjonene være uanmeldte. 

5. Etter en inspeksjon skal inspektøren utarbeide en inspeksjonsrapport. Før rapporten vedtas av vedkommende myndighet, 

skal framstilleren gis mulighet til å framlegge kommentarer til resultatene i rapporten. 

6. Dersom resultatene i sluttrapporten viser at framstilleren overholder god framstillingspraksis for utprøvingspreparater, 

skal vedkommende myndighet innen 90 dager etter inspeksjonen utstede et sertifikat for god framstillingspraksis til 

framstilleren. 

7. Vedkommende myndighet skal registrere sertifikatet for god framstillingspraksis som den utsteder, i Unionens database 

nevnt i artikkel 111 nr. 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(1). 

8. Dersom inspeksjonen viser at framstilleren ikke overholder god framstillingspraksis for utprøvingspreparater, skal 

vedkommende myndighet registrere dette i Unionens database nevnt i artikkel 111 nr. 6 i direktiv 2001/83/EF. 

9. Vedkommende myndighet skal på begrunnet anmodning sende inspeksjonsrapportene nevnt i nr. 5 elektronisk til 

vedkommende myndigheter i andre medlemsstater eller til Det europeiske legemiddelbyrå («Byrået»). 

10. Vedkommende myndighet skal registrere opplysningene om tillatelsen nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 536/2014 i Unionens database nevnt i artikkel 111 nr. 6 i direktiv 2001/83/EF. 

Artikkel 18 

Samarbeid om og samordning av inspeksjoner 

Vedkommende myndigheter skal samarbeide med hverandre og med Byrået når det gjelder inspeksjoner. De skal utveksle 

opplysninger med Byrået om både planlagte og gjennomførte inspeksjoner. 

Artikkel 19 

Anerkjennelse av konklusjoner fra inspeksjoner 

1. Konklusjonene i inspeksjonsrapporten nevnt i artikkel 17 nr. 5 skal gjelde i hele Unionen. 

Dersom en vedkommende myndighet unntaksvis og av hensyn knyttet til folkehelsen ikke kan anerkjenne konklusjonene fra en 

inspeksjon i henhold til artikkel 63 nr. 4 i forordning (EU) nr. 536/2014, skal den berørte vedkommende myndighet umiddelbart 

underrette Kommisjonen og Byrået. Byrået skal underrette de øvrige berørte vedkommende myndigheter. 

2. Når Kommisjonen underrettes i samsvar med nr. 1 annet ledd, kan den etter samråd med vedkommende myndighet som 

ikke kunne godta rapporten, anmode inspektøren som foretok inspeksjonen, om å foreta en ny inspeksjon. Inspektøren kan 

ledsages av to inspektører fra andre vedkommende myndigheter som ikke er part i saken.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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Artikkel 20 

Inspektørenes myndighet 

1. Vedkommende myndighet skal utstyre inspektørene med egnet legitimasjon. 

2. Inspektører skal ha myndighet til å 

a) få adgang til samt inspisere framstillerens lokaler og kvalitetskontrollaboratorier som har foretatt kontroller i henhold til 

artikkel 10 for framstilleren, 

b) ta prøver, herunder med sikte på uavhengige prøvinger som skal utføres av et offisielt laboratorium for kontroll av 

legemidler, eller et laboratorium som medlemsstaten har utpekt til dette formålet, og 

c) gjennomgå eventuelle dokumenter knyttet til det som er gjenstand for inspeksjonen, ta kopier av registre eller trykte 

dokumenter, skrive ut elektroniske registre og ta bilder av framstillerens lokaler og utstyr. 

Artikkel 21 

Inspektørenes kompetanse og forpliktelser 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at inspektørene har egnede kvalifikasjoner og egnet erfaring og kunnskap. 

Inspektørene skal særlig ha 

a) erfaring med og kunnskap om inspeksjonsprosessen, 

b) evne til å foreta faglige bedømmelser av om kravene til god framstillingspraksis overholdes, 

c) evne til å anvende prinsippene for håndtering av kvalitetsrisiko, 

d) kunnskap om gjeldende teknologier som er relevante for inspeksjoner, 

e) kunnskap om gjeldende teknologier for framstilling av utprøvingspreparater. 

2. Opplysningene som innhentes i forbindelse med inspeksjoner, skal behandles fortrolig. 

3. Vedkommende myndigheter skal sikre at inspektørene får den nødvendige opplæringen for å kunne opprettholde eller 

bedre sin kompetanse. Inspektørenes behov for opplæring skal vurderes regelmessig av de personene som er utpekt for denne 

oppgaven. 

4. Vedkommende myndighet skal dokumentere hver inspektørs kvalifikasjoner, opplæring og erfaring. Denne dokumenta-

sjonen skal holdes oppdatert. 

Artikkel 22 

Kvalitetssystem 

1. Vedkommende myndigheter skal innføre, gjennomføre og følge et riktig utformet kvalitetssystem for sine inspektører. 

Kvalitetssystemet skal oppdateres ved behov. 

2. Hver inspektør skal få informasjon om standardiserte framgangsmåter og om de pliktene og ansvarsområdene de har, samt 

kravene til løpende opplæring. Disse framgangsmåtene skal holdes oppdatert. 

Artikkel 23 

Inspektørenes upartiskhet 

Vedkommende myndighet skal sikre at inspektørene ikke er under noen form for utilbørlig påvirkning som kan påvirke deres 

upartiskhet og dømmekraft. 

Inspektørene skal særlig være uavhengige av 

a) sponsoren, 

b) ledelsen og personalet på stedet der den kliniske utprøvingen gjennomføres, 

c) utprøverne som deltar i de kliniske utprøvingene der det brukes utprøvingspreparater framstilt av framstilleren som er 

gjenstand for inspeksjonen, 

d) personene som finansierer den kliniske utprøvingen der utprøvingspreparatet brukes, 

e) framstilleren. 

Inspektørene skal hvert år avgi en erklæring om sine økonomiske interesser i og andre forbindelser til partene som inspiseres. 

Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til erklæringene når de utpeker inspektører til spesifikke inspeksjoner. 
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Artikkel 24 

Tilgang til lokaler 

Framstilleren skal til enhver tid gi inspektører tilgang til sine lokaler og sin dokumentasjon. 

Artikkel 25 

Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av en framstillingstillatelse 

Dersom en inspeksjon viser at innehaveren av en tillatelse som nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU) nr. 536/2014 ikke 

overholder god framstillingspraksis som fastsatt i unionsretten, kan vedkommende myndighet med hensyn til denne 

framstilleren midlertidig oppheve framstilling eller import fra tredjestater av utprøvingspreparater for mennesker, eller 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle tillatelsen for en kategori av preparater eller alle preparater. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 26 

Overgangsbestemmelse 

Medlemsstatene kan fortsatt anvende nasjonale innarbeidingstiltak vedtatt i henhold til kommisjonsdirektiv 2003/94/EF(1) på 

framstilling av utprøvingspreparater som brukes i kliniske utprøvinger som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/20/EF(2), i samsvar med overgangsbestemmelsene fastsatt i artikkel 98 i forordning (EU) nr. 536/2014. 

Artikkel 27 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse seks måneder etter datoen for offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av meldingen nevnt i 

artikkel 82 nr. 3 i forordning (EU) nr. 536/2014 eller 1. april 2018, alt etter hvilken dato som kommer sist. 

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

Utferdiget i Brussel 23. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2003/94/EF av 8. oktober 2003 om prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for 

mennesker og prøvingspreparater for mennesker (EUT L 262 av 14.10.2003, s. 22). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF av 4. april 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god 

klinisk praksis ved gjennomføring av kliniske prøvinger av legemidler for mennesker (EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2057 

av 10. november 2017 

om avslag på godkjenning av Achillea millefolium L. som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 10. juli 2015 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av Millefolii herba som basisstoff. De 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009, var vedlagt 

søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 29. september 2016(2). Kommisjonen 

framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av Millefolii herba for 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. januar 2017 og ferdigstilte dem til komiteens møte  

6. oktober 2017. 

3) Under konsultasjonen som Myndigheten gjennomførte, endret søkeren basisstoffets navn til Achillea millefolium L. 

4) Dokumentasjonen framlagt av søkeren viser ikke at Achillea millefolium L. oppfyller kriteriene for et næringsmiddel 

som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

5) Det ble påvist konkrete betenkeligheter i Myndighetens tekniske rapport med hensyn til eksponering for uttrekket og 

bestanddelene alfa- og beta-tujon, kamfer og 1,8-cineol, særlig ved bruk som pesticid. Det ble uttrykt bekymring i 

forbindelse med mulige skadevirkninger for gravide og på sædparametrer samt med stoffets hormonforstyrrende 

potensial. Som en følge av dette kunne vurderingen av risikoen for brukere, arbeidstakere, personer i nærheten, 

forbrukere og organismer utenfor målgruppen ikke avsluttes. 

6) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens rapport og til utkastet til 

sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

7) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, kan problemene knyttet til stoffet ikke anses som løst. 

8) Som fastslått i Kommisjonens sammenfattende rapport er det derfor ikke bevist at kravene i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Achillea millefolium L. bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

9) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av Achillea millefolium L. som 

basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 11.11.2017, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Millefolii herba 

— Yarrow infusion for use in plant protection as fungicide and insecticide on various crops and to prevent freezing. EFSA supporting 

publication 2016:EN-1093. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2019/EØS/55/34 



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/291 

 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet Achillea millefolium L. godkjennes ikke som basisstoff. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 10. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2065 

av 13. november 2017 

om bekreftelse av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 8-hydroksykinolin som fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 

med hensyn til oppføring av det aktive stoffet 8-hydroksykinolin på listen over stoffer som bør erstattes(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav c), artikkel 78 nr. 2 og 

artikkel 80 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det aktive stoffet 8-hydroksykinolin ble ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 993/2011(2) godkjent i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 og er oppført i del B i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(3). I henhold til rad 18 i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

tillates bare bruk som soppdrepende middel og bakteriedrepende middel i veksthus. 

2) Probelte S.A.U, hvis søknad lå til grunn for godkjenningen av 8-hydroksykinolin, innga 31. januar 2014 en søknad i 

samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009 om endring av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet  

8-hydroksykinolin for å fjerne begrensningen til bruk i veksthus og for å tillate bruk av plantevernmidler som inneholder 

8-hydroksykinolin, på åkre. Dokumentasjonen med opplysninger om utvidelsen av bruksområdene som det ble søkt om, 

ble oversendt til Spania, som var utpekt som rapporterende medlemsstat ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1490/2002(4). 

3) Spania vurderte opplysningene som er framlagt av søkeren, og utarbeidet en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

Tilføyelsen ble framlagt for Kommisjonen 25. mars 2015, med kopi til Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten». 

4) Myndigheten videresendte tilføyelsen til søkeren og medlemsstatene, gjorde den tilgjengelig for offentligheten og ga en 

frist på 60 dager for innsending av skriftlige merknader. 

5) På bakgrunn av tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport vedtok Myndigheten 29. april 2016 sin konklusjon om  

8-hydroksykinolin(5) når det gjelder ubegrenset bruk utendørs.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 14.11.2017, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 993/2011 av 6. oktober 2011 om godkjenning av det aktive stoffet 8-hydroksykinolin i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 263 av 27.7.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1490/2002 av 14. august 2002 om fastsettelse av ytterligere nærmere regler for gjennomføringen av tredje 

trinn i arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF, og om endring av forordning (EF) nr. 451/2000 (EFT  

L 224 av 21.8.2002, s. 23). 

(5) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 8-hydroxyquinoline.» EFSA Journal 

2016;14(6):4493. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 
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6) Samtidig framla Spania et forslag om harmonisert klassifisering og merking av 8-hydroksykinolin for Det europeiske 

kjemikaliebyrå (ECHA) i henhold til artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1). Komiteen 

for risikovurdering i Det europeiske kjemikaliebyrå har avgitt en uttalelse(2) om forslaget, og konkluderer med at dette 

aktive stoffet bør klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. 

7) Myndigheten påpekte i sin konklusjon at det var observert visse giftvirkninger på endokrine organer. 8-hydroksykinolin 

bør derfor anses også å ha hormonforstyrrende egenskaper. Myndigheten oversendte sin konklusjon til søkeren, 

medlemsstatene og Kommisjonen og gjorde den tilgjengelig for offentligheten. 

8) Idet det ble tatt hensyn tilføyelsen til utkastet til vurderingsrapport fra rapporterende medlemsstat, uttalelsen fra ECHAs 

komité for risikovurdering og Myndighetens konklusjon, framla Kommisjonen 6. oktober 2017 en tilføyelse til den 

sammenfattende rapporten og et utkast til forordning for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til tilføyelsen til den sammenfattende rapporten om  

8-hydroksykinolin. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. Til tross for argumentene som 

søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne bekymringen over stoffet nevnt i sjette og sjuende 

betraktning. 

10) Det er følgelig ikke påvist at det kan forventes at plantevernmidler som inneholder 8-hydroksykinolin, generelt oppfyller 

kravene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 med mindre de eksisterende begrensninger på det aktive 

stoffet beholdes. 

11) Vurderingen av søkerens anmodning om å endre vilkåret for godkjenning kan ikke anses som en fornyet vurdering av 

godkjenningen av 8-hydroksykinolin. Vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 8-hydrosykinolin, som fastsatt i 

rad 18 i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, bør derfor være uendret, og bør bekreftes. 

12) I henhold til artikkel 80 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er det i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/408(3) fastsatt en liste over stoffer oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(4) eller godkjent i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009 i henhold til overgangsbestemmelsene i artikkel 80 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 («listen over stoffer som bør 

erstattes»). Ettersom 8-hydroksykinolin, som er godkjent i henhold til artikkel 80 nr. 1 og 2 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, også oppfyller kriteriene fastsatt i sjette og sjuende strekpunkt i nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1107/2009, er det hensiktsmessig å føre opp dette aktive stoffet på listen. Gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 

bør derfor endres. 

13) Medlemsstatene bør få en rimelig frist til å tilpasse seg bestemmelsene i denne forordning, ettersom noen søknader om 

godkjenning av plantevernmidler som inneholder 8-hydroksykinolin kan være nær ferdigstillelse uten noen mulighet til 

å foreta en sammenlignende vurdering innen fristen fastsatt i artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Forpliktelsen 

til å foreta en sammenlignende vurdering av plantevernmidler som inneholder stoffer som bør erstattes, er fastsatt i 

artikkel 50 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(2) «Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Quinolin-8-ol; 8-hydroxyquinoline.» ECHA 2015. Tilgjengelig 

på internett: www.echa.europa.eu. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 av 11. mars 2015 om gjennomføring av artikkel 80 nr. 7 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om utarbeiding av en liste over stoffer som bør erstattes (EUT 

L 67 av 12.3.2015, s. 18). 

(4) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Bekreftelse av vilkårene for godkjenning 

Vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 8-hydroksykinolin, som fastsatt i rad 18 i del B i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011, bekreftes. 

Artikkel 2 

Endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/408 

Betegnelsen «8-hydroksykinolin» innsettes mellom posten «1-metylsyklopropen» og posten «aklonifen». 

Artikkel 3 

Utsatt anvendelse av artikkel 2 

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/408, som endret ved artikkel 2, får med henblikk på artikkel 50 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 anvendelse bare på søknader om godkjenning av plantevernmidler som inneholder 8-hydroksykinolin inngitt 

etter 4. april 2018. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2066 

av 13. november 2017 

om godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 6. juni 2016 en søknad fra Institut 

Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) (Frankrike) om godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff. De 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009, var vedlagt 

søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om sennepsfrøpulver 20. januar 2017(2). Kommi-

sjonen framla sitt utkast til sammenfattende rapport(3) og et utkast til denne forordning for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 20. juli 2017 og avsluttet dem til komiteens møte 6. oktober 2017. 

3) Dokumentasjonen framlagt av søkeren viser at sennepsfrøpulver oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i 

artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til 

plantevernformål, men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Det bør derfor 

anses som et basisstoff. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at sennepsfrøpulver generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009/EF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet 

i Kommisjonens sammenfattende rapport. Sennepsfrøpulver bør derfor godkjennes som basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 14.11.2017, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA, 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for 

mustard seeds powder from Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea and Brassica nigra for use in plant protection as fungicide. EFSA 

supporting publication 2017:EN-1169. 35 s. doi:10.2903/sp.efsa.2017. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2019/EØS/55/36 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Stoffet sennepsfrøpulver godkjennes som basisstoff som fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Sennepsfrøpulver Ikke relevant Næringsmiddelkvalitet 4. desember 2017 Sennepsfrøpulver skal brukes på de særlig vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om sennepsfrøpulver (SANTE/11309/2017), særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«18. Sennepsfrøpulver Ikke relevant Næringsmiddelkvalitet 4. desember 2017 Sennepsfrøpulver skal brukes på de særlig vilkårene angitt i den 

sammenfattende rapporten om sennepsfrøpulver (SANTE/11309/ 

2017), særlig tillegg I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2067 

av 13. november 2017 

om avslag på godkjenning av paprikaekstrakt (capsantin, capsorubin E 160 c) som basisstoff i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 19. juni 2015 en søknad fra 

Group Peyraud Nature om godkjenning av krydder av typen Capsicum spp. som basisstoff. De opplysningene som 

kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 10. oktober 2016(2). Kommisjonen framla 

sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av paprikaekstrakt (capsantin, 

capsorubin E 160 c) for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. januar 2017 og ferdigstilte dem til 

komiteens møte 6. oktober 2017. 

3) Under konsultasjonen som Myndigheten gjennomførte, samtykket søkeren i å endre basisstoffets navn til paprika-

ekstrakt (capsantin, capsorubin E 160 c). 

4) Dokumentasjonen framlagt av søkeren viser at paprikaekstrakt (capsantin, capsorubin E 160 c) oppfyller kriteriene for et 

næringsmiddel som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4), og stoffet brukes 

ikke hovedsakelig til plantevernformål. 

5) Det ble i den tekniske rapporten pekt på konkrete problemer med hensyn til eksponering for bestanddelen capsaicin og 

manglende eksponeringsestimater for paprikaekstrakt (capsantin, capsorubin E 160 c), særlig ved bruk som pesticid, og 

derfor kunne vurderingen av risikoen for brukere, arbeidstakere, personer i nærheten og organismer utenfor målgruppen 

ikke fullføres. 

6) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla 

sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

7) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, kan problemene knyttet til stoffet ikke anses som løst. 

8) Som fastslått i Kommisjonens sammenfattende rapport er det derfor ikke bevist at kravene i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Det er derfor hensiktsmessig ikke å godkjenne paprikaekstrakt (capsantin, capsorubin  

E 160 c) som basisstoff. 

9) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av paprikaekstrakt (capsantin, 

capsorubin E 160 c) som basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 14.11.2017, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for paprika extract, 

capsanthin, capsorubin E 160 c (admissibility accepted when named Capsicum spp. spice) for use in plant protection as repellent various 

invertebrates, mammals and birds. EFSA supporting publication 2016:EN-1096. 54 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter 

i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet paprikaekstrakt (capsantin, capsorubin E 160 c) godkjennes ikke som basisstoff. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2068 

av 13. november 2017 

om avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 9. oktober 2015 en søknad fra 

Decco Iberica Post Cosecha S.A.U om godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff. Kommisjonen mottok 14. juli 2016 

en ajourført søknad. De opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i forordning (EF)  

nr. 1107/2009, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om kaliumsorbat 12. mai 2017(2). Kommisjonen 

framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av kaliumsorbat  

for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 20. juli 2017 og ferdigstilte dem til komiteens møte  

6. oktober 2017. 

3) Dokumentasjonen framlagt av søkeren viser at kaliumsorbat oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i 

artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

4) Det ble påvist konkrete betenkeligheter i Myndighetens tekniske rapport med hensyn til eksponering for kaliumsorbat, 

særlig gjennom restmengder ved bruk som pesticid. Myndigheten konkluderte med at opplysningene om restmengder 

var svært begrensede, og at det derfor ikke kunne foretas en pålitelig vurdering av risikoen for forbrukerne. En 

overskridelse av det midlertidige akseptable daglige inntaket av kaliumsorbat som følge av at forbrukerne eksponeres 

ytterligere for restmengder av kaliumsorbat når det brukes som pesticid, kan ikke utelukkes. 

5) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens rapport og til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla ingen kommentarer. 

6) Som fastslått i Kommisjonens sammenfattende rapport er det derfor ikke bevist at kravene i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Kaliumsorbat bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

7) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i 

samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 14.11.2017, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for potassium sorbate for use in plant protection as fungicide on citrus, stone and pome 

fruits. EFSA supporting publication 2017:EN-1232. 53 s. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1232. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet kaliumsorbat godkjennes ikke som basisstoff. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2069 

av 13. november 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene flonikamid (IKI-220), metalaksyl, penoksulam og 

prokvinazid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) I samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) er det inngitt søknader om fornyelse av 

godkjenning av de aktive stoffene som omfattes av denne forordning. Godkjenningen av disse stoffene kan imidlertid 

utløpe av årsaker som er utenfor søkerens kontroll, før det er truffet beslutning om fornyelse av godkjenningen. 

Godkjenningsperiodene bør derfor forlenges i samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Med hensyn til tiden og ressursene som kreves for å vurdere søknader om fornyelse av godkjenninger for det store antallet 

aktive stoffer som utløper mellom 2019 og 2021, ble det ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2016)6104(4) 

opprettet et arbeidsprogram som grupperte aktive stoffer som ligner på hverandre, og fastsatte prioriteringer på grunnlag av 

sikkerhetsrisiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, som fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Siden de aktive stoffene som er oppført i denne forordning, ikke tilhører de prioriterte kategoriene i gjennomførings-

beslutning K(2016) 6104, bør godkjenningsperioden forlenges med to eller tre år, idet det tas hensyn til nåværende 

utløpsdato, det faktum at den utfyllende dokumentasjonen for et aktivt stoff i henhold til artikkel 6 nr. 3 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012 skal legges fram senest 30 måneder før godkjenningen utløper, behovet for å sørge 

for en jevn arbeids- og ansvarsfordeling mellom medlemsstatene som er rapportører og medrapportører, og ressursene 

som kreves til vurdering og beslutningstaking. Det er derfor hensiktsmessig å forlenge godkjenningsperioden for det 

aktive stoffet prokvinazid med to år, og å utvide godkjenningsperioden for de aktive stoffene flonikamid (IKI-220), 

metalaksyl og penoksulam med tre år. 

5) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 senest  

30 måneder før den respektive utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, fastsette utløpsdatoen til samme 

dato som gjaldt før denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

6) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 14.11.2017, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. september 2016 om opprettelse av et arbeidsprogram for vurdering av søknader om 

fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer som utløper i 2019, 2020 og 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 (EUT C 357 av 29.9.2016, s. 9). 
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et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 301 om penoksulam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2023». 

2) I rad 302 om prokvinazid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2022». 

3) I rad 304 om metalaksyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2023». 

4) I rad 305 om flonikamid (IKI-220) endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. august 2023». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2090 

av 14. november 2017 

om godkjenning av øl som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 11. november 2016 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique om godkjenning av øl som basisstoff. De opplysningene som kreves i 

henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om øl 9. juni 2017(2). Kommisjonen framla sin 

sammenfattende rapport(3) og et utkast til denne forordning for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

20. juli 2017 og avsluttet dem til komiteens møte 6. oktober 2017. 

3) Dokumentasjonen framlagt av søkeren viser at øl oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, 

men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Det bør derfor anses som et 

basisstoff. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at øl generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Øl bør derfor godkjennes som basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 297 av 15.11.2017, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member 

States and EFSA on the basic substance application for beer for use in plant protection against slugs and snails. EFSA supporting 

publication 2017:EN-1253. 30 s. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1253. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Stoffet øl godkjennes som basisstoff som fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Øl 

CAS-nr. 8029-31-0 

Ikke relevant Næringsmiddelkvalitet 5. desember 2017 Øl skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten om 

øl (SANTE/11038/2017), særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«17. Øl 

CAS-nr. 8029-31-0 

Ikke relevant Næringsmiddelkvalitet 5. desember 2017 Øl skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten om 

øl (SANTE/11038/2017), særlig tillegg I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2091 

av 14. november 2017 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet iprodion i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Iprodion ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2003/31/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet iprodion, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. oktober 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av iprodion i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

3. november 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for allmennheten. 

8) Myndigheten meddelte 8. juni 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt iprodion kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten konkluderte med at det er en 

høy risiko for at de representative bruksområdene som er vurdert, fører til eksponering av grunnvannet av relevante 

metabolitter av iprodion i situasjoner som tilsvarer alle relevante grunnvannsscenarioer, over parameterverdien for 

drikkevann på 0,1 μg/l. En av de relevante metabolittene forventes også å overskride 0,75 μg/l i alle relevante 

grunnvannsscenarioer. I tillegg konkluderte Myndigheten også med at det er høy langtidsrisiko for vannorganismer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 297 av 15.11.2017, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/31/EF av 11. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 2,4-DB, beta-

cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin som aktive stoffer (EUT L 101 av 23.4.2003, s. 3). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance iprodione.» EFSA Journal 2016;14(11):4609, 31 s., doi:10.2903/j.efsa.2016.4609. 
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9) Når det gjelder en metabolitt som forekom som rest i planter og som urenhet i det tekniske materialet, konkluderte 

Myndigheten dessuten med at dens genotoksiske potensial ikke kan utelukkes, og at fastsatte referanseverdier derfor 

ikke kan bekreftes for denne metabolitten på grunnlag av tilgjengelige opplysninger. På grunnlag av de tilgjengelige 

opplysningene kunne dessuten vurderingen av risikoen ved inntak ikke avsluttes ettersom det ikke er mulig å fastsette 

definisjoner av restmengder for risikovurdering. En akutt risiko for forbrukerne kunne imidlertid ikke utelukkes. Endelig 

kunne vurderingen av langtidsrisikoen for viltlevende pattedyr ved alle relevante eksponeringsveier ikke avsluttes på 

grunnlag av opplysningene i dokumentasjonen. 

10) Iprodion er dessuten klassifisert som kreftframkallende i kategori 2 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(1), mens det i Myndighetens konklusjon opplyses at iprodion bør klassifiseres som kreftfram-

kallende i kategori 1B og som reproduksjonstoksisk i kategori 2. For de representative bruksområdene som er vurdert, 

overskrider restmengdene standardverdien som nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 396/2005(2). Kravet i nr. 3.6.3 og 3.6.5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 er derfor ikke 

oppfylt. 

11) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine merknader til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren 

framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

12) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved stoffet. 

13) På grunnlag av disse påviste betenkelighetene er det ikke fastslått med hensyn til ett eller flere representative 

bruksområder for minst ett plantevernmiddel at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 er oppfylt. I henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av 

iprodion ikke fornyes. 

14) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder iprodion. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder iprodion, bør utløpe senest 5. juni 2018. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511(3) ble godkjenningsperioden for iprodion forlenget til 

31. oktober 2018 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

17) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av iprodion i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet iprodion fornyes ikke. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, 

s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511 av 30. august 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, 

klortoluron, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, 

MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanatmetyl og tribenuron (EUT L 224 av 31.8.2017, s. 115). 
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Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 50 om iprodion. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 5. mars 2018 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder iprodion som aktivt 

stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 5. juni 2018. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/175 

av 2. februar 2018 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, 

betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke 

drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(1), særlig artikkel 26, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 er det fastsatt at varebetegnelsen på alkoholsterke drikker i kategori 9, 

«Fruktbrennevin», skal være «brennevin» med navnet på frukten, bæret eller grønnsaken foranstilt. På noen offisielle 

språk blir imidlertid disse varebetegnelsene tradisjonelt angitt ved at et suffiks føyes til fruktnavnet. Varebetegnelser 

som består av fruktnavnet tilføyd et suffiks, bør derfor tillates for fruktbrennevin som merkes på disse offisielle 

språkene. 

2) I spesifikasjonene for kategori 10, «Eplesiderbrennevin og pæresiderbrennevin», i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 110/2008 angis det ikke tydelig at det er mulig å destillere eple- og pæresider sammen for å produsere alkoholsterke 

drikker i denne kategorien. I noen tilfeller framstilles imidlertid den alkoholsterke drikken tradisjonelt ved at eple- og 

pæresider destilleres sammen. Definisjonen av denne kategorien alkoholsterke drikker bør derfor endres for uttrykkelig 

å tillate at eple- og pæresider destilleres sammen når tradisjonelle produksjonsmetoder tilsier det. I slike tilfeller er det 

også nødvendig å fastsette regler for den tilsvarende varebetegnelsen. For å unngå problemer for markedsdeltakerne er 

det også hensiktsmessig å fastsette en overgangsbestemmelse for varebetegnelsen på alkoholsterke drikker som er 

framstilt før denne forordning trer i kraft. 

3) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I kategori 9 skal bokstav f) lyde: 

«f) Varebetegnelsen på fruktbrennevin skal være «brennevin» med navnet på frukten, bæret eller grønnsaken foranstilt, 

f.eks. kirsebærbrennevin eller kirsch, plommebrennevin eller slivovitsj, mirabell-, fersken-, eple-, pære-, aprikos-, 

fiken-, sitrus- eller druebrennevin eller annen fruktbrennevin. Denne varebetegnelsen kan angis med fruktnavnet 

tilføyd et suffiks når betegnelsen angis på tsjekkisk, kroatisk, gresk, polsk, slovakisk, slovensk og rumensk. 

Den kan også ha betegnelsen wasser sammen med navnet på frukten. 

Navnet på frukten kan erstatte «brennevin» med navnet på frukten foranstilt utelukkende når det gjelder følgende 

frukter: 

— Mirabell (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.). 

— Plomme (Prunus domestica L.). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 6.2.2018, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

2019/EØS/55/42 
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— Sviskeplomme (Prunus domestica L.), 

— Jordbærtre (Arbutus unedo L.). 

— «Golden Delicious»-eple. 

Dersom det er fare for at den endelige forbrukeren vil få vansker med å forstå en av disse varebetegnelsene uten ordet 

«brennevin», skal merkingen og presentasjonen inneholde ordet «brennevin», som kan suppleres med en forklaring.». 

2) Kategori 10 skal lyde: 

«10. Eplesiderbrennevin, pæresiderbrennevin og eple- og pæresiderbrennevin 

a) Eplesiderbrennevin, pæresiderbrennevin og eple- og pæresiderbrennevin er alkoholsterke drikker som oppfyller 

følgende vilkår: 

i) De er produsert utelukkende ved destillasjon til under 86 vol-% av eplesider eller pæresider, slik at destillatet 

har aroma og smak fra fruktene. 

ii) De har et innhold av flyktige stoffer på minst 200 gram per hektoliter 100 vol-% alkohol. 

iii) De har et metanolinnhold på høyst 1 000 gram per hektoliter 100 vol-% alkohol. 

Vilkåret nevnt i punkt i), skal ikke utelukke alkoholsterke drikker framstilt etter tradisjonelle produksjonsmetoder 

som tillater at eple- og pæresider destilleres sammen. I disse tilfellene skal varebetegnelsen være «eple- og pære-

siderbrennevin». 

b) Eplesiderbrennevin, pæresiderbrennevin og eple- og pæresiderbrennevin skal ha en alkoholstyrke på minst 

37,5 volumprosent. 

c) Det skal ikke tilsettes alkohol som definert i vedlegg I nr. 5, enten den er fortynnet eller ikke. 

d) Verken eplesiderbrennevin, pæresiderbrennevin eller eple- og pæresiderbrennevin skal aromatiseres. 

e) Eplesiderbrennevin, pæresiderbrennevin og eple- og pæresiderbrennevin kan bare inneholde tilsatt karamellisert 

sukker som virkemiddel for å tilpasse farge.». 

Artikkel 2 

Alkoholsterke drikker som tilhører kategori 10 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008, og som har varebetegnelser som 

oppfyller kravene i nevnte forordning på tidspunktet for ikrafttredelsen av denne forordning, kan fortsatt bringes i omsetning 

inntil lagrene er tømt. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 2. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/78/EU 

av 24. november 2010 

om endring av direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 

2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF når det gjelder den myndighet 

som er gitt Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) 

og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 50, artikkel 53 nr. 1, artikkel 62 og 

artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Finanskrisen i 2007 og 2008 avdekket store mangler ved 

finansinstitusjoner og -markeder, både i enkelttilfeller 

og når det gjelder finanssystemet som helhet. Nasjonale 

tilsynsmodeller har ikke holdt følge med den finansielle 

globaliseringen og utviklingen i de integrerte og 

sammenvevde europeiske finansmarkedene, der mange 

finansinstitusjoner driver grensekryssende virksomhet. 

Krisen avdekket mangler på områdene samarbeid, 

samordning, ensartet anvendelse av unionsretten og tillit 

mellom vedkommende nasjonale myndigheter. 

2)  I flere resolusjoner både før og under finanskrisen 

oppfordret Europaparlamentet til en endring i retning av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 15.12.2010,  

s. 120, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2018 av 

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse avgitt 18. mars 2010 (EUT C 87 av 1.4.2010, s. 1.) 

(2) Uttalelse avgitt 18. mars 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. november 2010. 

et mer integrert europeisk tilsyn for å sikre virkelig like 

vilkår for alle aktører på unionsplan, og for å gjenspeile 

den økte integrasjonen av finansmarkedene i Unionen (i 

sine resolusjoner av 13. april 2000 om kommisjons-

meldingen om gjennomføring av rammebestemmelser 

om finansielle tjenester: en handlingsplan, av  

21. november 2002 om tilsynsregler i Den europeiske 

union, av 11. juli 2007 om politikken for finansielle 

tjenester (2005-2010) – hvitbok, av 23. september 2008 

med anbefalinger til Kommisjonen om hedgefond og 

privat egenkapital og av 9. oktober 2008 med anbefalin-

ger til Kommisjonen om oppfølging av Lamfalussy-

prosessen: framtidig tilsynsstruktur, samt i sine 

holdninger av 22. april 2009 om det endrede forslaget til 

et europaparlaments- og rådsdirektiv om adgangen til å 

starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenfor-

sikring (Solvens II) og av 23. april 2009 om forslag til 

en europaparlaments- og rådsforordning om kreditt-

vurderingsbyråer). 

3)  I november 2008 ga Kommisjonen en høynivågruppe 

ledet av Jacques de Larosière i oppgave å utarbeide 

anbefalinger for hvordan den europeiske tilsyns-

ordningen kunne styrkes for å gi borgerne et bedre vern 

og gjenoppbygge tilliten til finanssystemet. I sin 

sluttrapport, som ble framlagt 25. februar 2009 («de 

Larosière-rapporten»), anbefalte høynivågruppen at 

rammereglene for tilsynet styrkes for å redusere faren 

for og alvorligheten av framtidige finanskriser. Den 

anbefalte omfattende reformer av tilsynsstrukturen for 

Unionens finanssektor. De Larosière-rapporten 

anbefalte også at det opprettes et europeisk finanstil-

synssystem (ESFS) bestående av tre europeiske 

tilsynsmyndigheter (heretter kalt «de europeiske 

tilsynsmyndighetene») – en for banksektoren, en for 

verdipapirsektoren og en for forsikrings- og tjeneste-

pensjonssektoren – og at det opprettes et europeisk råd 

for systemrisiko.  

2019/EØS/55/43 
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4)  I sin melding av 4. mars 2009 med tittelen «Driving 

European Recovery» foreslo Kommisjonen å framlegge 

utkast til regelverk for opprettelse av ESFS, og i sin 

melding av 27. mai 2009 om europeisk finanstilsyn 

beskrev Kommisjonen nærmere hvordan strukturen i et 

slikt nytt tilsynssystem vil kunne være. 

5)  Det europeiske råd anbefalte i sine konklusjoner etter 

møtet 18. og 19. juni 2009 at det bør opprettes et 

europeisk finanstilsynssystem bestående av tre nye 

europeiske tilsynsmyndigheter. Systemet bør ta sikte på 

å oppgradere kvaliteten og samsvaret i nasjonalt tilsyn, 

styrke tilsynet med konserner som driver grense-

kryssende virksomhet, og innføre et felles europeisk 

regelverk for alle finansinstitusjoner i det indre marked. 

Det understreket at de europeiske tilsynsmyndighetene 

også bør ha myndighet til å føre tilsyn med 

kredittvurderingsbyråer, og oppfordret Kommisjonen til 

å utarbeide konkrete forslag til hvordan ESFS kan spille 

en betydelig rolle i krisesituasjoner. 

6)  Kommisjonen vedtok 23. september 2009 forslag til tre 

forordninger om opprettelse av ESFS, herunder om 

opprettelse av de tre europeiske tilsynsmyndighetene. 

7)  For at ESFS skal kunne arbeide effektivt, er det 

nødvendig å foreta endringer i Unionens rettsakter på de 

tre europeiske tilsynsmyndighetenes virksomhets-

område. Slike endringer gjelder fastsettelsen av 

omfanget av visse former for myndighet som de 

europeiske tilsynsmyndighetene har, integreringen av 

visse former for myndighet som er opprettet ved unions-

rettsakter, og endringer som skal sikre at de europeiske 

tilsynsmyndighetene fungerer på en smidig og effektiv 

måte i forbindelse med ESFS. 

8)  I forbindelse med opprettelsen av de tre europeiske 

tilsynsmyndighetene bør det utarbeides et felles 

regelverk som sikrer ensartet harmonisering og 

anvendelse, og dermed bidrar til at det indre marked 

fungerer mer effektivt. 

9)  I henhold til forordningene om opprettelse av ESFS kan 

de europeiske tilsynsmyndighetene ved hjelp av 

delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter 

utarbeide utkast til tekniske standarder på de områdene 

som er særlig angitt i det berørte regelverket, som skal 

framlegges for Kommisjonen for vedtakelse i samsvar 

med artikkel 290 og 291 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (TEUV). Dette direktiv bør fastsette et 

første sett av slike områder, uten at det berører 

muligheten til å legge til ytterligere områder i framtiden. 

10)  I det berørte regelverket bør det fastsettes på hvilke 

områder de europeiske tilsynsmyndighetene gis 

myndighet til å utarbeide utkast til tekniske standarder, 

og hvordan disse bør vedtas. I det berørte regelverket 

bør det, når det gjelder delegerte rettsakter, fastsettes 

bestanddeler, vilkår og spesifikasjoner i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV. 

11)  Ved fastsettelsen av områder som skal omfattes av 

tekniske standarder, bør det oppnås en egnet likevekt 

der det utarbeides et felles sett av harmoniserte regler 

uten at det medfører for komplisert regulering og 

håndheving. Det bør bare velges områder der ensartede 

tekniske regler på en betydelig og effektiv måte kan 

bidra til at det berørte regelverkets mål nås, samtidig 

som det sikres at politiske beslutninger treffes av 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen etter deres 

vanlige framgangsmåter. 

12)  Områder som omfattes av tekniske standarder, bør være 

rent tekniske områder der utarbeiding av standardene 

krever tilsynseksperters sakkunnskap. De tekniske 

standardene som vedtas som delegerte rettsakter, bør 

ytterligere utvikle, spesifisere og fastsette vilkårene for 

ensartet harmonisering av reglene som inngår i 

grunnleggende rettsakter som er vedtatt av 

Europaparlamentet og Rådet, for å utfylle eller endre 

enkelte ikke-grunnleggende bestemmelser i regelverks-

akten. Tekniske standarder som vedtas som gjennom-

føringsrettsakter, bør fastsette vilkår for en ensartet 

anvendelse av rettslig bindende unionsrettsakter. 

Tekniske standarder bør ikke innebære politiske valg. 

13)  Når det gjelder tekniske reguleringsstandarder, er  

det hensiktsmessig å innføre framgangsmåten som  

er omhandlet i artikkel 10-14 i henholdsvis 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av 

en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet)(1), europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 

om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste-

pensjoner)(2) og i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om 

opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet(3). 

Tekniske gjennomføringsstandarder bør vedtas etter 

framgangsmåten omhandlet i artikkel 15 i henholdsvis 

forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU)  

nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. Det 

europeiske råd har godkjent Lamfalussy-metoden med 

fire nivåer, som skal gjøre prosessen med utarbeidingen 

av Unionens finansregelverk mer effektiv og gjennom-

siktig. Kommisjonen har myndighet til å vedta nivå  

2-tiltak på mange områder, og et stort antall nivå  

2-forordninger og -direktiver fra Kommisjonen har trådt 

i kraft. I tilfeller der de tekniske reguleringsstandardene 

er utformet med sikte på å videreutvikle, spesifisere 

eller fastsette vilkårene for anvendelse av slike nivå  

2-tiltak, bør de vedtas først når det relevante nivå  

2-tiltaket er vedtatt, og bør være forenlige med dette 

nivå 2-tiltaket.  

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

(2) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 

(3) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 
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14)  Bindende tekniske standarder bidrar til et felles 

regelverk for finansielle tjenester i samsvar med Det 

europeiske råds konklusjoner fra juni 2009. I det 

omfang visse krav i Unionens regelverksakter ikke er 

fullstendig harmonisert, og i samsvar med føre-var-

prinsippet for tilsyn, bør bindende tekniske standarder 

som videreutvikler, spesifiserer eller fastsetter vilkårene 

for anvendelse av disse kravene, ikke hindre at 

medlemsstater kan kreve ytterligere opplysninger eller 

pålegge strengere krav. Tekniske standarder bør derfor 

gi medlemsstatene mulighet til å gjøre dette på særlige 

områder, når dette er tillatt i henhold til de berørte 

regelverksaktene. 

15)  Som fastsatt i forordningene om opprettelse av ESFS 

bør de europeiske tilsynsmyndighetene, dersom det er 

hensiktsmessig, før de framlegger de tekniske 

standardene for Kommisjonen, gjennomføre åpne 

offentlige høringer om dem og analysere deres mulige 

kostnader og fordeler. 

16)  Tekniske standarder bør kunne omfatte overgangstiltak 

med egnede frister, dersom kostnadene for en umid-

delbar gjennomføring ville være for høye i forhold til 

nytten. 

17)  I forordningene om opprettelse av ESFS fastsettes en 

ordning for løsning av tvister mellom vedkommende 

nasjonale myndigheter. Dersom en vedkommende 

myndighet har innvendinger mot framgangsmåten for 

eller innholdet i en annen vedkommende myndighets 

tiltak, eller dennes mangel på tiltak, på områder fastsatt i 

unionsrettsakter i samsvar med forordning (EU)  

nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og 

forordning (EU) nr. 1095/2010, der det berørte 

regelverket krever samarbeid, samordning eller felles 

beslutningstaking mellom vedkommende nasjonale 

myndigheter i flere medlemsstater, bør de europeiske 

tilsynsmyndighetene på anmodning fra en av de berørte 

vedkommende myndighetene kunne bistå disse 

myndighetene med å komme til enighet innen fristen 

som er fastsatt av de europeiske tilsynsmyndighetene, 

som bør ta hensyn til eventuelle relevante frister i den 

berørte lovgivningen samt til tvistens kompleksitet og 

hvor raskt den bør løses. Dersom en slik tvist pågår 

lenge, bør de europeiske tilsynsmyndighetene kunne 

løse den. 

18)  I forordningene om opprettelse av de europeiske 

tilsynsmyndighetene kreves det at sektorlovgivning skal 

spesifisere i hvilke tilfeller ordningen for løsning av 

tvister mellom vedkommende nasjonale myndigheter 

kan anvendes. I dette direktiv bør det fastsettes et første 

sett av slike tilfeller, uten at det berører muligheten til å 

legge til ytterligere tilfeller i framtiden. Dette direktiv 

bør ikke hindre de europeiske tilsynsmyndighetene i å 

handle i samsvar med annen myndighet de er gitt, eller 

utføre oppgaver som er angitt i forordningene om deres 

opprettelse, herunder ikke-bindende megling og bidrag 

til en ensartet og effektiv anvendelse av unions-

rettsakter. På områder der det allerede er innført en form 

for ikke-bindende megling i den berørte rettsakten, eller 

der det er fastsatt frister for felles beslutninger som skal 

treffes av en eller flere vedkommende nasjonale 

myndigheter, er det dessuten behov for endringer for å 

sikre klarhet og færrest mulig avbrudd i prosessen for å 

nå en felles beslutning, men også for å sikre at de 

europeiske tilsynsmyndighetene kan løse tvister når det 

er nødvendig. Den bindende framgangsmåten for 

tvisteløsning er utformet for å oppnå en løsning i 

situasjoner der vedkommende nasjonale myndigheter 

ikke selv er i stand til å oppnå enighet i prosedyre-

messige eller materielle spørsmål som gjelder over-

holdelsen av unionsrettsakter. 

19)  Dette direktiv bør derfor angi i hvilke situasjoner det 

kreves løsning av en tvist om et prosedyremessig eller 

materielt spørsmål som gjelder overholdelsen av 

unionsretten, når vedkommende nasjonale myndigheter 

ikke selv er i stand til å løse problemet. I en slik 

situasjon bør en av de berørte vedkommende nasjonale 

myndighetene ha mulighet til å henvise spørsmålet til 

den berørte europeiske tilsynsmyndigheten. Denne 

europeiske tilsynsmyndigheten bør handle i samsvar 

med forordningen om dens opprettelse og dette direktiv. 

Den berørte europeiske tilsynsmyndigheten bør kunne 

kreve at berørte vedkommende myndigheter treffer 

bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på 

å løse tvisten og sikre at unionsretten overholdes, med 

bindende virkning for de berørte vedkommende 

myndighetene. I tilfeller der medlemsstatene i henhold 

til den berørte unionsrettsakten gis skjønnsmyndighet, 

bør beslutninger truffet av en europeisk til-

synsmyndighet ikke erstatte vedkommende myndighe-

ters utøvelse av denne skjønnsmyndighet i samsvar med 

unionsretten. 

20)  I europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av  

14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

som kredittinstitusjon(1) er det fastsatt bestemmelser om 

megling eller felles beslutninger med hensyn til 

utpeking av betydelige filialer med sikte på medlemskap 

i tilsynskollegier, modellvalidering og vurdering av 

konsernrisiko. På alle disse områdene bør det i 

endringene klart angis at dersom en tvist oppstår 

innenfor et fastsatt tidsrom, kan Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil-

synsmyndighet) løse tvisten etter framgangsmåten 

beskrevet i forordning (EU) nr. 1093/2010. En slik 

tilnærmingsmåte gjør det klart at selv om Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil-

synsmyndighet) ikke bør erstatte de nasjonale 

tilsynsmyndighetenes utøvelse av skjønn i samsvar med 

unionsretten, bør det være mulig å løse tvister og styrke 

samarbeidet før en endelig beslutning treffes eller rettes 

til en institusjon.  

  

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1. 
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21)  For å sikre en smidig overføring av nåværende oppgaver 

fra Den europeiske banktilsynskomité, Den europeiske 

tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner og 

Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn til de nye 

europeiske tilsynsmyndighetene bør henvisninger til 

disse komiteene i berørt regelverk erstattes med henvis-

ninger til henholdsvis Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet), Den euro-

peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til-

synsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) og 

Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet). 

22)  For at den nye rammen som er fastsatt i TEUV skal få 

full virkning, er det nødvendig å tilpasse gjennom-

føringsmyndighet gitt i henhold til artikkel 202 i 

traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap 

(EF-traktaten) og erstatte den med egnede bestemmelser 

i samsvar med artikkel 290 og 291 i TEUV. En slik 

gjennomgåelse bør avsluttes innen tre år fra det 

tidspunkt Lisboa-traktaten trådte i kraft, og øvrig 

myndighet som er gitt i henhold til EF-traktatens 

artikkel 202, bør ikke lenger få anvendelse fra nevnte 

tidspunkt. 

23)  Tilpasningen av komitéframgangsmåter til TEUV, og 

særlig til artikkel 290 og 291, bør foretas i hvert enkelt 

tilfelle. For å ta hensyn til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene og for å spesifisere kravene som er 

fastsatt i direktivene som endres ved dette direktiv, bør 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV. 

24)  Europaparlamentet og Rådet bør kunne gjøre innsigelse 

mot en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra 

den dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets 

eller Rådets initiativ bør denne perioden kunne 

forlenges med tre måneder når det gjelder vesentlige 

problemområder. Europaparlamentet og Rådet bør også 

ha mulighet til å underrette de øvrige institusjonene om 

at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. En slik tidlig 

godkjenning av delegerte rettsakter er særlig hensikts-

messig når frister skal overholdes, for eksempel når den 

grunnleggende rettsakten inneholder tidsplaner som 

Kommisjonen skal overholde når den vedtar delegerte 

rettsakter. 

25)  I erklæring 39 til artikkel 290 i TEUV, som er vedlegg 

til sluttakten fra regjeringskonferansen som vedtok 

Lisboa-traktaten, tok konferansen til etterretning at 

Kommisjonen i samsvar med sin faste praksis har til 

hensikt fortsatt å rådspørre sakkyndige som utpekes av 

medlemsstatene, når den utarbeider utkast til delegerte 

rettsakter på området finansielle tjenester. 

26)  Den nye tilsynsstrukturen som opprettes gjennom ESFS, 

vil kreve at vedkommende nasjonale myndigheter har et 

nært samarbeid med de europeiske tilsynsmyndighetene. 

Endringer av det relevante regelverket bør sikre at det 

ikke finnes noen rettslige hindringer for de forpliktel-

sene til utveksling av opplysninger som omhandles i 

forordningene om opprettelse av de europeiske 

tilsynsmyndighetene. 

27)  Opplysninger som overføres eller utveksles mellom 

vedkommende myndigheter og de europeiske 

tilsynsmyndighetene eller ESRB, bør omfattes av den 

taushetsplikten som gjelder for personer som arbeider 

eller har arbeidet for vedkommende myndigheter som 

mottar opplysningene. 

28)  I forordningene om opprettelse av de europeiske 

tilsynsmyndighetene er det fastsatt at disse kan utvikle 

kontakter med tilsynsmyndigheter i tredjestater og bistå 

ved utarbeidingen av beslutninger om likeverdighet som 

gjelder tilsynsordninger i tredjestater. Europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om 

markeder for finansielle instrumenter(1) og direktiv 

2006/48/EF bør endres for å gi de europeiske til-

synsmyndighetene mulighet til å inngå samarbeidsavtaler 

med tredjestater og utveksle opplysninger dersom disse 

tredjestatene kan gi garantier for at taushetsplikten vil bli 

overholdt. 

29)  Anvendelse av én enkelt konsolidert liste eller ett enkelt 

konsolidert register for hver kategori av finans-

institusjoner i Unionen, i stedet for tilsvarende lister 

som nå utarbeides av de enkelte vedkommende 

nasjonale myndighetene, vil gi større gjennomsiktighet 

og er mer hensiktsmessig i forbindelse med det indre 

finansmarkedet. De europeiske tilsynsmyndighetene bør 

tildeles oppgaven å utarbeide, offentliggjøre og 

regelmessig ajourføre registre og lister over deltakere på 

finansmarkedet i Unionen. Dette gjelder listen over 

vedkommende nasjonale myndigheters tillatelser til 

kredittinstitusjoner, registeret over alle verdipapirforetak 

og listen over regulerte markeder i henhold til direktiv 

2004/39/EF. Tilsvarende bør Den europeiske til-

synsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markeds-

tilsynsmyndighet) gis i oppgave å utarbeide, 

offentliggjøre og regelmessig ajourføre listen over 

godkjente prospekter og godkjenningsbevisene i 

henhold 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(2). 

30)  På områder der de europeiske tilsynsmyndighetene er 

forpliktet til å utarbeide utkast til tekniske standarder, 

bør disse utkastene oversendes til Kommisjonen senest 

tre år etter opprettelsen av de europeiske til-

synsmyndighetene, med mindre en annen frist er fastsatt 

i den berørte regelverksakten. 

31)  De oppgavene som er tildelt Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet) i forbindelse med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av  

19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i 

oppgjerssystem for verdipapir(3), bør ikke berøre Det 

  

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

(2) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

(3) EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45. 
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europeiske system av sentralbankers myndighet til å 

fremme velfungerende betalingssystemer i samsvar med 

artikkel 127 nr. 2 fjerde strekpunkt i TEUV. 

32)  De tekniske standardene som skal utarbeides av Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til-

synsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) i 

samsvar med dette direktiv og i forbindelse med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av  

3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepen-

sjonsforetak(1), bør ikke berøre medlemsstatenes 

myndighet med hensyn til tilsynskrav til slike 

institusjoner i henhold til direktiv 2003/41/EF. 

33)  I henhold til artikkel 13 nr. 5 i direktiv 2003/71/EF kan 

vedkommende myndighet i hjemstaten overføre god-

kjenningen av et prospekt til vedkommende myndighet i 

en annen medlemsstat, forutsatt at sistnevnte myndighet 

samtykker i det. I artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 kreves det at slike delegeringsavtaler skal 

meldes til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) 

minst en måned før de trer i kraft. I lys av erfaringene 

med overføring av godkjenning i henhold til direktiv 

2003/71/EF, der det er fastsatt kortere frister, er det 

imidlertid hensiktsmessig ikke å anvende artikkel 28  

nr. 4 i forordning (EU) nr. 1095/2010 i denne situasjonen. 

34)  Det er for tiden ikke behov for at de europeiske 

tilsynsmyndighetene utarbeider utkast til tekniske 

standarder på grunnlag av de eksisterende kravene om at 

personer som faktisk leder forretningsvirksomheten i 

verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, UCITS-er og 

deres forvaltningsselskaper, skal ha tilstrekkelig god 

vandel og tilstrekkelig erfaring til å sikre en sunn og 

forsvarlig ledelse. Disse kravene er imidlertid så viktige 

at de europeiske tilsynsmyndighetene bør prioritere å 

fastsette beste praksis i retningslinjer og sikre samsvar 

mellom overvåkings- og tilsynsprosesser for å oppnå en 

slik beste praksis. De bør også fastsette beste praksis og 

sikre overholdelse av tilsynskrav som gjelder for disse 

organenes hovedkontor. 

35)  Det felles europeiske regelverket som får anvendelse på 

alle finansinstitusjoner i det indre marked, bør sikre 

tilstrekkelig harmonisering av kriterier og metoder til at 

vedkommende myndigheter kan anvende dem for å 

vurdere risikoen for kredittinstitusjonene. Formålet med 

å utarbeide utkast til tekniske standarder i forbindelse 

med den interne kredittvurderingsmetoden, metoden for 

avansert måling og metoden med interne modeller for 

markedsrisiko, som fastsatt i dette direktiv, bør særlig 

være å sikre disse metodenes kvalitet og soliditet samt 

at vedkommende myndigheter foretar en ensartet 

kontroll av dem. Disse tekniske standardene bør gi 

vedkommende myndigheter mulighet til å tillate at 

finansinstitusjoner utvikler ulike metoder på grunnlag 

av egne erfaringer og særtrekk, i samsvar med kravene i 

  

(1) EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10. 

direktiv 2006/48/EF og europaparlaments- og råds-

direktiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapir-

foretaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(2) 

samt kravene i relevante tekniske standarder. 

36)  Ettersom målene for dette direktiv, som er å forbedre 

det indre markeds virkemåte gjennom å sikre et høyt, 

effektivt og ensartet nivå for regulering og tilsyn, verne 

innskytere, investorer og begunstigede og dermed 

foretak og forbrukere, verne finansmarkedenes integri-

tet, effektivitet og ordnede virkemåte, opprettholde 

finanssystemets stabilitet og bærekraft, ivareta 

realøkonomien, sikre offentlige finanser og styrke den 

internasjonale samordningen av tilsynet, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av sitt omfang og sine virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

disse målene. 

37)  Kommisjonen bør innen 1. januar 2014 rapportere til 

Europaparlamentet og Rådet om de europeiske 

tilsynsmyndighetenes framlegging av utkast til tekniske 

standarder i samsvar med dette direktiv, og framlegge 

eventuelle egnede forslag. 

38)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av  

19. mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i 

oppgjerssystem for verdipapir(3), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om 

utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikrings-

foretak og investeringsforetak i et finansielt kon-

glomerat(4), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og 

markedsmanipulering (markedsmisbruk)(5), direktiv 

2003/41/EF, direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/39/EF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av  

15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdi-

papirer som er opptatt til notering på et regulert 

marked(6), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre 

at det finansielle system brukes til hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme(7), direktiv 

2006/48/EF, direktiv 2006/49/EF og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om sam-

ordning av lover og forskrifter om innretninger for 

kollektiv investering i omsettelige verdipapirer 

(UCITS)(8) bør derfor endres —   

  

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

(3) EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45. 

(4) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1. 

(5) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 

(6) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 

(7) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15. 

(8) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 98/26/EF 

I direktiv 98/26/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 6 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Den medlemsstaten som er nemnd i nr. 2, skal straks 

melde frå til Det europeiske rådet for systemrisiko, dei 

andre medlemsstatane og Den europeiske tilsyns-

styresmakta (Den europeiske verdipapir- og marknads-

tilsynsstyresmakta) (heretter kalla «ESMA»), skipa  

ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(*). 

 _____________  

(*) TEU L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

2)  I artikkel 10 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1.  Medlemsstatane skal avgjere kva system og 

systemansvarlege som skal omfattast i verkeområdet til 

dette direktivet, og melde frå til ESMA om dette og om kva 

styresmakter som dei har oppnemnt i samsvar med artikkel 

6 nr. 2. ESMA skal offentleggjere desse opplysningane på 

nettstaden sin.» 

3)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 10a 

1.  Dei rette styresmaktene skal samarbeide med ESMA 

ved gjennomføringa av dette direktivet, i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  Dei rette styresmaktene skal straks gje ESMA alle 

opplysningar som er naudsynte for at ho skal kunne utføre 

oppgåvene sine, i samsvar med artikkel 35 i forordning 

(EU) nr. 1095/2010.» 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 2002/87/EF 

I direktiv 2002/87/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Koordinatoren utpekt i samsvar med artikkel 10 

skal underrette morforetaket som står i spissen for et 

konsern eller, i mangel av et morforetak, det regulerte 

foretaket som har den høyeste balansesummen i den 

største finanssektoren i et konsern, om at konsernet er 

identifisert som et finansielt konglomerat og om 

utnevnelsen av koordinatoren. 

Koordinatoren skal også underrette vedkommende 

myndigheter som har gitt tillatelse til regulerte foretak i 

konsernet, vedkommende myndigheter i medlemsstaten 

der det blandede finansielle holdingselskapet har sitt 

hovedkontor, samt Felleskomiteen for de europeiske 

tilsynsmyndighetene (ESA), opprettet ved henholdsvis 

artikkel 54 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av 

en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil-

synsmyndighet)(*), europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 

om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste-

pensjoner)(**) og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om 

opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstil-

synsmyndighet)(***) (heretter kalt «Felleskomiteen»). 

 _____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

(**) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 

(***) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«3.  Felleskomiteen skal offentliggjøre og regel-

messig ajourføre listen over identifiserte finansielle 

konglomerater på sitt nettsted. Disse opplysningene 

skal være tilgjengelige gjennom en hyperlenke på 

alle de europeiske tilsynsmyndighetenes nettsteder.» 

2) I artikkel 9 nr. 2 skal ny bokstav lyde: 

«d)  ordninger for å bidra til og, ved behov, utarbeide 

egnede ordninger og planer for gjenoppretting og omstruk-

turering. Slike ordninger skal ajourføres regelmessig.» 

3)  Overskriften til avsnitt 3 skal lyde: 

«TILTAK FOR Å LETTE UTVIDET TILSYN OG FELLES-

KOMITEENS MYNDIGHET». 

4)  I avsnitt 3 skal ny artikkel lyde: 

«Artikkel 9a 

Felleskomiteens rolle 

Felleskomiteen skal i samsvar med artikkel 56 i 

henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 sikre 

sammenhengende, tverrsektorielt og grensekryssende tilsyn 

og overholdelse av Unionens regelverk.» 

5)  Artikkel 10 nr. 1 skal lyde: 

«1.  For å sikre tilfredsstillende utvidet tilsyn med de 

regulerte foretakene i et finansielt konglomerat, skal en 

enkelt koordinator med ansvar for samordning og føring av 

utvidet tilsyn utpekes blant vedkommende myndigheter i de 

berørte medlemsstatene, herunder i den medlemsstaten der 

det blandede finansielle holdingselskapet har sitt 

hovedkontor. Koordinatorens navn skal offentliggjøres på 

Felleskomiteens nettsted.»  
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6)  I artikkel 11 nr. 1 skal annet ledd lyde: 

 «For å lette det utvidede tilsynet og gi det et bredt rettslig 

grunnlag skal koordinatoren og de andre berørte 

vedkommende myndighetene, og ved behov andre berørte 

vedkommende myndigheter, innføre samordningstiltak. 

Samordningstiltakene kan pålegge koordinatoren ytterligere 

oppgaver og kan angi framgangsmåtene for de berørte 

vedkommende myndighetenes beslutningsprosess som 

nevnt i artikkel 3 og 4, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6, artikkel 

12 nr. 2 og artikkel 16 og 18, og for samarbeidet med andre 

vedkommende myndigheter. 

 I samsvar med artikkel 8 og etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, 

forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU)  

nr. 1095/2010, skal de europeiske tilsynsmyndighetene 

gjennom Felleskomiteen utarbeide retningslinjer for å sørge 

for tilnærming av tilsynspraksis med hensyn til ensartede 

tilsynssamordningstiltak i samsvar med artikkel 131a i 

direktiv 2006/48/EF og artikkel 248 nr. 4 i direktiv 

2009/138/EF.» 

7)  I artikkel 12 nr. 1 skal tredje ledd lyde: 

 «Vedkommende myndigheter kan i samsvar med 

sektorreglenes bestemmelser også utveksle opplysninger 

om regulerte foretak i et finansielt konglomerat med 

følgende myndigheter, dersom det er nødvendig for 

utførelsen av deres respektive oppgaver: sentralbanker, Det 

europeiske system av sentralbanker, Den europeiske 

sentralbank og Det europeiske råd for systemrisiko, i 

samsvar med artikkel 15 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om 

makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og 

om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko(*). 

 _____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.» 

8)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 12a 

Samarbeid og utveksling av opplysninger med 

Felleskomiteen 

1.  For dette direktivs formål skal vedkommende 

myndigheter samarbeide med Felleskomiteen i samsvar 

med forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU)  

nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  Vedkommende myndigheter skal omgående gi 

Felleskomiteen alle opplysninger som kreves for at den skal 

kunne utføre sine oppgaver i samsvar med artikkel 35 i 

henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

9)  Artikkel 14 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal sikre at det innenfor deres 

jurisdiksjon ikke er rettslige hindringer for at fysiske og 

juridiske personer, enten de er regulerte foretak eller ikke, 

som omfattes av utvidet tilsyn, innbyrdes utveksler 

opplysninger som kan være relevante for et utvidet tilsyn, 

eller utveksler opplysninger i samsvar med dette direktiv og 

med de europeiske tilsynsmyndighetene i samsvar med 

artikkel 35 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, 

forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU)  

nr. 1095/2010, ved behov gjennom Felleskomiteen.» 

10)  Artikkel 16 annet ledd skal lyde: 

«Med forbehold for artikkel 17 nr. 2 kan medlemsstatene 

vedta hvilke tiltak som kan treffes av vedkommende 

myndigheter med hensyn til blandede finansielle 

holdingselskaper. I samsvar med artikkel 16 og 56 i 

henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 kan 

de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felles-

komiteen utarbeide retningslinjer for tiltak når det gjelder 

blandede finansielle holdingselskaper.» 

11)  I artikkel 18 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Med forbehold for sektorreglene skal ved-

kommende myndigheter når artikkel 5 nr. 3 får 

anvendelse, kontrollere om regulerte foretak som har 

et morforetak med hovedkontor i en tredjestat, er 

underlagt tilsyn av denne tredjestats vedkommende 

myndighet som tilsvarer det tilsyn som er fastsatt i 

dette direktivs bestemmelser om utvidet tilsyn med 

regulerte foretak nevnt i artikkel 5 nr. 2. Kontrollen 

skal foretas av den vedkommende myndigheten som 

ville vært koordinator dersom kriteriene fastsatt i 

artikkel 10 nr. 2 skulle anvendes, på anmodning fra 

morforetaket eller fra et av de regulerte foretakene 

som har fått tillatelse i Unionen, eller på eget initiativ. 

Denne vedkommende myndigheten skal rådføre seg 

med andre berørte vedkommende myndigheter, og 

skal gjøre sitt ytterste for å følge alle gjeldende 

retningslinjer som er utarbeidet gjennom Felles-

komiteen i samsvar med artikkel 16 og 56 i 

henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, 

forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«1a.  Dersom en vedkommende myndighet har 

innvendinger mot en beslutning truffet av en annen 

berørt vedkommende myndighet i henhold til nr. 1, får 

artikkel 19 i henholdsvis forordning (EU)  

nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og 

forordning (EU) nr. 1095/2010 anvendelse.»  
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12)  Artikkel 19 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Med forbehold for artikkel 218 nr. 1 og 2 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) skal 

Kommisjonen, med bistand fra Felleskomiteen, Den 

europeiske komité for bankspørsmål, Den europeiske 

komité for forsikring og tjenestepensjoner og Komiteen 

for finansielle konglomerater, gjennomgå resultatet av 

forhandlingene nevnt i nr. 1 og den situasjonen som følger 

av dem.» 

13) I artikkel 20 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Disse tiltakene skal ikke omfatte innholdet i den 

myndighet som delegeres til og gis Kommisjonen med 

hensyn til punktene oppført i artikkel 21a.» 

14)  I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  De europeiske tilsynsmyndighetene kan 

gjennom Felleskomiteen gi alminnelige retningslinjer 

om sannsynligheten for at de ordningene for utvidet 

tilsyn som anvendes av vedkommende myndigheter i 

tredjestater, vil bidra til å nå målene for utvidet tilsyn 

som definert i dette direktiv, når det gjelder de 

regulerte foretakene i et finansielt konglomerat som 

har et foretak i spissen med hovedkontor i en 

tredjestat. Felleskomiteen skal fortløpende gjennomgå 

slike retningslinjer og ta hensyn til eventuelle 

endringer av det utvidede tilsynet som føres av slike 

vedkommende myndigheter.» 

b)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Kommisjonen skal innen 1. desember 2011 

gjennomgå artikkel 20 og framlegge eventuelle 

egnede forslag til regelverk for å muliggjøre full 

anvendelse av delegerte rettsakter i henhold til artikkel 

290 i TEUV og gjennomføringsrettsakter i henhold til 

artikkel 291 i TEUV i forbindelse med dette direktiv. 

Med forbehold for gjennomføringstiltak som allerede 

er vedtatt, skal Kommisjonens myndighet i henhold til 

artikkel 21 til å vedta gjennomføringstiltak som 

fortsetter å gjelde etter Lisboa-traktatens ikraft-

tredelse, opphøre å gjelde 1. desember 2012. 

15)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 21a 

Tekniske standarder 

1.  For å sikre ensartet harmonisering av dette direktiv 

kan de europeiske tilsynsmyndighetene i samsvar med 

artikkel 56 i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, 

forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU)  

nr. 1095/2010 utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder med hensyn til 

a)  artikkel 2 nr. 11 for å presisere anvendelsen av 

artikkel 17 i rådsdirektiv 78/660/EØF i forbindelse 

med dette direktiv, 

b)  artikkel 2 nr. 17 for å fastsette framgangsmåter eller 

angi kriterier for definisjonen av «berørte ved-

kommende myndigheter», 

c)  artikkel 3 nr. 5 for å angi alternative parametrer for å 

identifisere et finansielt konglomerat. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i henholdsvis 

forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU)  

nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

direktiv kan de europeiske tilsynsmyndighetene i samsvar 

med artikkel 56 i henholdsvis forordning (EU)  

nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og for-

ordning (EU) nr. 1095/2010 utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder med hensyn til 

a)  artikkel 6 nr. 2 for å sikre ensartede vilkår for 

anvendelsen av beregningsmetodene som er oppført i 

vedlegg I del II, men uten at det berører artikkel 6  

nr. 4, 

b)  artikkel 7 nr. 2 for å sikre ensartede vilkår for 

anvendelsen av framgangsmåtene for å fastsette hvilke 

av postene som omfattes av definisjonen av 

«risikokonsentrasjoner», som skal inngå i tilsynet 

omhandlet i artikkel 7 nr. 2 annet ledd, 

c)  artikkel 8 nr. 2 for å sikre ensartede vilkår for 

anvendelsen av framgangsmåtene for fastsettelse av 

hvilke av postene som omfattes av definisjonen av 

«transaksjoner innenfor konsernet», som skal inngå i 

tilsynet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 tredje ledd. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i henholdsvis forordning (EU)  

nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og for-

ordning (EU) nr. 1095/2010.» 

Artikkel 3 

Endringer av direktiv 2003/6/EF 

I direktiv 2003/6/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 nr. 5 skal nye ledd lyde: 

 «Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt 

«ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1095/2010(*), kan utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede 

vilkår for anvendelsen av de rettsaktene som Kommisjonen 

vedtar i samsvar med denne artikkel med hensyn til 

gjeldende markedspraksis.  
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 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

__________ 

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

2) I artikkel 6 skal nytt nummer lyde: 

«11.  ESMA kan utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for 

anvendelsen av de rettsaktene som Kommisjonen vedtar i 

samsvar med nr. 10 første ledd sjette strekpunkt. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

3)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) Den nåværende teksten blir nr. 1. 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«2.  ESMA kan utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for 

anvendelsen av rettsakter som Kommisjonen vedtar i 

samsvar med nr. 1. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

4) I artikkel 14 skal nytt nummer lyde: 

«5.  Medlemsstatene skal årlig framlegge for ESMA 

sammenfattede opplysninger om alle administrative tiltak 

og sanksjoner som er ilagt i samsvar med nr. 1 og 2. 

 Når vedkommende myndighet offentliggjør et admini-

strativt tiltak eller en administrativ sanksjon, skal den 

samtidig underrette ESMA om dette. 

 Dersom en offentliggjort sanksjon gjelder et verdipapir-

foretak som har tillatelse i samsvar med direktiv 

2004/39/EF, skal ESMA tilføye en henvisning til den 

offentliggjorte sanksjonen i det registeret over verdipapir-

foretak som er opprettet i henhold til artikkel 5 nr. 3 i 

direktiv 2004/39/EF.» 

5)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 15a 

1.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide med 

ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  Vedkommende myndigheter skal omgående gi ESMA 

alle opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre 

sine oppgaver, i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

6)  I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal fjerde ledd lyde: 

 «Med forbehold for artikkel 258 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) kan en 

vedkommende myndighet hvis anmodning om 

opplysninger ikke etterkommes innen rimelig tid, eller 

hvis anmodning om opplysninger avvises, bringe dette 

inn for ESMA innen rimelig tid. I situasjoner som er 

omhandlet i første punktum, kan ESMA handle i 

samsvar med artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010, uten at det berører mulighetene for å 

nekte å etterkomme en anmodning om opplysninger 

som omhandlet i annet ledd i dette nummer eller 

ESMAs mulighet til å handle i samsvar med artikkel 17 

i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

b)  I nr. 4 skal femte ledd lyde: 

 «Med forbehold for artikkel 258 i TEUV kan en 

vedkommende myndighet hvis anmodning om å 

innlede en undersøkelse eller hvis anmodning om 

tillatelse til å la sine tjenestemenn følge tjenestemen-

nene til vedkommende myndighet i den andre 

medlemsstaten, ikke etterkommes innen en rimelig frist 

eller avvises, bringe dette inn for ESMA innen en 

rimelig frist. I situasjoner som er omhandlet i første 

punktum, kan ESMA handle i samsvar med artikkel 19 

i forordning (EU) nr. 1095/2010, uten at det berører 

mulighetene for å nekte å etterkomme en anmodning 

om opplysninger som omhandlet i fjerde ledd i dette 

nummer eller ESMAs mulighet til å handle i samsvar 

med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

c)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av  

nr. 2 og 4 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for framgangsmåter og 

former for utveksling av opplysninger og grense-

kryssende undersøkelser som omhandlet i denne 

artikkel. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

7)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 17a 

Kommisjonen skal innen 1. desember 2011 gjennomgå 

artikkel 1, 6, 8, 14 og 16 og framlegge eventuelle egnede 

forslag til regelverk for å muliggjøre full anvendelse av 

delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV og 

gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV 

i forbindelse med dette direktiv. Med forbehold for 

gjennomføringstiltak som allerede er vedtatt, skal 

Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 17 til å 

vedta gjennomføringstiltak som fortsetter å gjelde etter 

Lisboa-traktatens ikrafttredelse, opphøre å gjelde  

1. desember 2012.»  
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Artikkel 4 

Endringer av direktiv 2003/41/EF 

I direktiv 2003/41/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a)  foretaket er registrert i et nasjonalt register av 

vedkommende myndighet eller er godkjent; når 

det gjelder grensekryssende virksomhet som nevnt 

i artikkel 20, skal det i registeret også angis i 

hvilke medlemsstater foretaket utøver virksomhet; 

disse opplysningene skal meddeles Den euro-

peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til-

synsmyndighet for forsikring og tjeneste-

pensjoner) (heretter kalt «EIOPA»), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1094/2010(*), som skal offentliggjøre dem på 

sitt nettsted. 

 _____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.» 

b)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Ved grensekryssende virksomhet som nevnt i 

artikkel 20 skal vilkårene for foretakets drift på forhånd 

godkjennes av vedkommende myndigheter i hjem-

staten. Når medlemsstatene gir slik godkjenning, skal 

de umiddelbart underrette EIOPA.» 

2)  I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a) Den nåværende teksten blir nr. 1. 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«2.  EIOPA kan utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder når det gjelder form og format for 

dokumentene som er oppført i nr. 1 bokstav c) i)-vi). 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1094/2010.» 

3)  I artikkel 14 nr. 4 skal annet ledd lyde: 

 «Enhver beslutning om å forby et foretaks virksomhet skal 

inneholde en detaljert begrunnelse og meddeles ved-

kommende foretak. Den skal også meddeles EIOPA.» 

4)  I artikkel 15 nr. 6 skal første ledd lyde: 

«6.  Med sikte på en videre harmonisering av reglene for 

beregning av forsikringstekniske avsetninger som kan 

begrunnes – særlig rentesatsene og andre forutsetninger 

som påvirker størrelsen på forsikringstekniske avsetninger 

– skal Kommisjonen, på grunnlag av EIOPAs råd, hvert 

annet år eller på anmodning fra en medlemsstat, framlegge 

en rapport om situasjonen når det gjelder utviklingen i 

grensekryssende virksomhet.» 

5) I artikkel 20 skal nytt nummer lyde: 

«11.  Medlemsstatene skal underrette EIOPA om nasjonale 

tilsynsbestemmelser som er relevante for tjenestepensjons-

ordninger, og som ikke er omfattet av henvisningen til 

nasjonale sosial- og arbeidsrettsbestemmelser i nr. 1. 

Medlemsstatene skal regelmessig og minst hvert annet år 

ajourføre disse opplysningene, og EIOPA skal gjøre 

opplysningene tilgjengelige på sitt nettsted. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

nummer skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for framgangsmåter som skal følges og 

formater og maler som skal anvendes av vedkommende 

myndigheter når de overfører relevante opplysninger til 

EIOPA eller ajourfører dem. EIOPA skal framlegge disse 

utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for 

Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

6)  I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Samarbeid mellom medlemsstater, EIOPA og 

Kommisjonen». 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide 

med EIOPA ved anvendelsen av dette direktiv, i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1094/2010. 

Vedkommende myndigheter skal omgående gi EIOPA 

alle opplysninger som kreves for at den skal kunne 

utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv og 

forordning (EU) nr. 1094/2010, i samsvar med artikkel 

35 i nevnte forordning.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen 

og EIOPA om eventuelle betydelige vanskeligheter 

som følger av anvendelsen av dette direktiv. 

Kommisjonen, EIOPA og vedkommende myndigheter i 

de berørte medlemsstatene skal undersøke disse 

vanskelighetene snarest mulig for å finne en egnet 

løsning.»  
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Artikkel 5 

Endringer av direktiv 2003/71/EF 

I direktiv 2003/71/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 4 skal nr. 3 lyde: 

«3.  For å sikre ensartet harmonisering av dette direktiv 

kan Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt 

«ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1095/2010(*), utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for å angi unntakene som 

gjelder nr. 1 bokstav a)-e) og nr. 2 bokstav a)-h). 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

_____________ 

(*)  EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

2) I artikkel 5 nr. 2 skal nye ledd lyde: 

 «For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

direktiv og av delegerte rettsakter som Kommisjonen vedtar 

i samsvar med nr. 5, skal ESMA utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede 

vilkår for anvendelsen av de delegerte rettsaktene som 

Kommisjonen vedtar i samsvar med nr. 5 med hensyn til en 

ensartet mal for sammendragets utforming, og for å gjøre 

det mulig for investorer å sammenligne det berørte 

verdipapiret med andre relevante produkter. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

3) I artikkel 7 skal nytt nummer lyde: 

«4.  ESMA kan utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anven-

delsen av de delegerte rettsaktene som Kommisjonen vedtar 

i samsvar med nr. 1. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

4) I artikkel 8 skal nytt nummer lyde: 

«5.  ESMA kan utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anven-

delsen av de delegerte rettsaktene som Kommisjonen vedtar 

i samsvar med nr. 4. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

5)  I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Vedkommende myndighet skal underrette ESMA om 

godkjenningen av prospektet og av eventuelle tillegg, 

samtidig som henholdsvis utstederen, tilbyderen eller 

personen som søker om opptak til notering på et 

regulert marked, underrettes om denne godkjenningen. 

Vedkommende myndigheter skal samtidig oversende 

ESMA en kopi av prospektet og av eventuelle tillegg.» 

b)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Vedkommende myndighet i hjemstaten kan 

overføre godkjenningen av et prospekt til ved-

kommende myndighet i en annen medlemsstat, forutsatt 

at ESMA får forhåndsmelding om det og at ved-

kommende myndighet gir sitt samtykke. En slik 

overføring skal meddeles utstederen, tilbyderen eller 

personen som søker om opptak til notering på et 

regulert marked, innen tre virkedager fra datoen da 

vedkommende myndighet i hjemstaten traff sin 

beslutning. Fristen nevnt i nr. 2 får anvendelse fra 

samme dato. Artikkel 28 nr. 4 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 får ikke anvendelse på overføringen av 

godkjenningen av prospektet i samsvar med dette 

nummer. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

direktiv og lette kommunikasjonen mellom ved-

kommende myndigheter samt mellom vedkommende 

myndigheter og ESMA, kan ESMA utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette 

standardskjemaer, maler og framgangsmåter for 

meldingene som er omhandlet i dette nummer. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

6)  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Når prospektet er godkjent, skal det inngis til 

vedkommende myndighet i hjemstaten, være tilgjen-

gelig for ESMA gjennom vedkommende myndighet og 

gjøres tilgjengelig for offentligheten av utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til 

notering på et regulert marked, så snart som mulig, og 

under enhver omstendighet i rimelig tid før, eller senest 

på det tidspunktet innbydelsen til offentlig tegning 

begynner å gjelde, eller de berørte verdipapirene opptas 

til notering. I et tilfelle der aksjer i en klasse som ikke 

allerede er notert på et regulert marked, legges ut til 

offentlig tegning og dermed skal opptas til notering for 

første gang, skal prospektet dessuten være tilgjengelig 

minst seks virkedager før tilbudet opphører.»  
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b)  Nytt nummer skal lyde: 

«4a.  ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste 

over prospekter som er godkjent i samsvar med artikkel 

13, herunder eventuelt en hyperlenke til det 

offentliggjorte prospektet på nettstedet til ved-

kommende myndighet i hjemstaten, utstederen eller det 

regulerte markedet. Den offentliggjorte listen skal 

ajourføres, og hver post skal være tilgjengelig på 

nettstedet i en periode på minst tolv måneder.» 

7) I artikkel 16 skal nytt nummer lyde: 

«3.  For å sikre ensartet harmonisering, for å angi kravene 

som er fastsatt i denne artikkel, og for å ta hensyn til den 

tekniske utviklingen på finansmarkedene skal ESMA 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi 

situasjoner der en betydelig ny omstendighet, en vesentlig 

feil eller en unøyaktighet knyttet til opplysningene i 

prospektet gjør det nødvendig å offentliggjøre et tillegg til 

prospektet. ESMA skal framlegge disse utkastene til 

tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen  

1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

8)  I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Når det planlegges en innbydelse til offentlig 

tegning eller et opptak til notering på et regulert marked 

i én eller flere medlemsstater eller i en annen medlems-

stat enn hjemstaten, skal det prospektet som er godkjent 

i hjemstaten, samt eventuelle tillegg til det, være gyldig 

for innbydelser til offentlig tegning eller opptak til 

notering i enhver vertsstat, forutsatt at ESMA og 

vedkommende myndighet i vertsstaten mottar en 

melding i samsvar med artikkel 18, uten at det berører 

artikkel 23. Vedkommende myndigheter i vertsstatene 

skal ikke iverksette noen framgangsmåte for god-

kjenning eller annen forvaltningsmessig behandling av 

prospekter.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Dersom det etter at prospektet er godkjent 

oppdages betydelige nye omstendigheter, vesentlige 

feil eller unøyaktigheter som nevnt i artikkel 16, skal 

vedkommende myndighet i hjemstaten kreve at det 

offentliggjøres et tillegg som skal godkjennes i samsvar 

med artikkel 13 nr. 1. ESMA og vedkommende 

myndighet i vertsstaten kan underrette vedkommende 

myndighet i hjemstaten om behovet for nye opplys-

ninger.» 

9) I artikkel 18 skal nye numre lyde: 

«3.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal 

underrette ESMA om prospektets godkjenningsbevis sam-

tidig som vedkommende myndighet i vertsstaten under-

rettes om det. 

ESMA og vedkommende myndighet i vertsstaten skal på 

sine nettsteder offentliggjøre listen over godkjenningsbevis 

for prospekter og eventuelle tillegg, som er meldt i samsvar 

med denne artikkel, herunder eventuelt en hyperlenke til de 

offentliggjorte dokumentene på nettstedet til vedkommende 

myndighet i hjemstaten, utstederen eller det regulerte 

markedet. Den offentliggjorte listen skal ajourføres, og hver 

post skal være tilgjengelig på nettstedet i en periode på 

minst tolv måneder. 

4.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

direktiv og ta hensyn til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, 

maler og framgangsmåter for meldingen om godkjennings-

beviset, kopien av prospektet, tillegget til prospektet og 

oversettelsen av sammendraget. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

10)  I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nye numre skal lyde: 

«1a.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide 

med ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010. 

1b.  Vedkommende myndigheter skal omgående gi 

ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal 

kunne utføre sine oppgaver, i samsvar med artikkel 35 

i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

b)  I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

 «Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, 

ESMA og vedkommende myndigheter i andre 

medlemsstater om eventuelle ordninger som innføres 

med hensyn til delegering av oppgaver, herunder de 

nøyaktige vilkårene for delegeringen.» 

c)  I nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

 «I samsvar med artikkel 21 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010 skal ESMA ha rett til å delta i stedlige 

tilsyn som omhandlet i bokstav d) dersom de utføres i 

fellesskap av to eller flere vedkommende 

myndigheter.»  
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11)  I artikkel 22 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til 

ESMA der en anmodning om samarbeid, særlig om 

utveksling av opplysninger, er blitt avslått eller ikke er 

blitt imøtekommet innen rimelig tid. Med forbehold 

for artikkel 258 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) kan ESMA i situasjoner som er 

omhandlet i første punktum, handle i samsvar med den 

myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for at 

vedkommende myndigheter utveksler fortrolige 

opplysninger eller overfører fortrolige opplysninger til 

ESMA eller Det europeiske råd for systemrisiko 

(heretter kalt «ESRB»), med forbehold for 

begrensninger i forbindelse med foretaksopplysninger 

og virkninger for tredjestater som fastsatt i 

henholdsvis forordning (EU) nr. 1095/2010 og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn 

med finanssystemet i Den europeiske union og om 

opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko(*). 

Opplysninger som utveksles mellom vedkommende 

myndigheter og ESMA eller ESRB, skal omfattes av 

den taushetsplikten som gjelder for personer som 

arbeider eller har arbeidet for vedkommende 

myndigheter som mottar opplysningene. 

 _____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«4.  For å sikre ensartet harmonisering av denne 

artikkel og ta hensyn til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene skal ESMA utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke 

opplysninger som kreves i nr. 2. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 2 

og ta hensyn til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene kan ESMA utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette 

standardskjemaer, maler og framgangsmåter for 

samarbeid og utveksling av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

12)  Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

Forebyggende tiltak 

1.  Når vedkommende myndighet i vertsstaten fastslår at 

uregelmessigheter er begått av utstederen eller av de 

finansinstitusjonene som har ansvar for den offentlige 

tegningsinnbydelsen, eller at utstederens forpliktelser som 

følge av at verdipapirer er notert på et regulert marked, 

ikke oppfylles, skal den underrette vedkommende 

myndighet i hjemstaten og ESMA om dette. 

2.  Dersom utstederen eller finansinstitusjonen som har 

ansvar for den offentlige tegningsinnbydelsen, til tross for 

tiltak truffet av vedkommende myndighet i hjemstaten, 

eller fordi slike tiltak viser seg å være utilstrekkelige, 

fortsetter å overtre de relevante lovene eller forskriftene, 

skal vedkommende myndighet i vertsstaten, etter å ha 

underrettet vedkommende myndighet i hjemstaten og 

ESMA, treffe alle egnede tiltak for å verne investorene og 

snarest underrette Kommisjonen og ESMA om dette.» 

Artikkel 6 

Endringer av direktiv 2004/39/EF 

I direktiv 2004/39/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 5 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal registrere alle verdipapirforetak. 

Registeret skal være offentlig tilgjengelig og skal inneholde 

opplysninger om hvilke tjenester eller hvilken virksomhet 

verdipapirforetakets tillatelse gjelder for. Det skal 

ajourføres regelmessig. Alle tillatelser skal meldes til Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(*). 

ESMA skal opprette en liste over alle verdipapirforetak i 

Unionen. Listen skal inneholde opplysninger om hvilke 

tjenester eller hvilken virksomhet verdipapirforetaket har 

tillatelse til å yte eller utøve, og skal regelmessig 

ajourføres. ESMA skal offentliggjøre og ajourføre denne 

listen på sitt nettsted. 

Når en vedkommende myndighet har tilbakekalt en 

tillatelse i samsvar med artikkel 8 bokstav b)-d), skal 

tilbakekallingen vises på listen i en periode på fem år. 

 _____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.»  
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2) I artikkel 7 skal nytt nummer lyde: 

«4.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

og av artikkel 9 nr. 2-4 og artikkel 10 nr. 1 og 2 kan ESMA 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi 

a)  hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende 

myndigheter i henhold til artikkel 7 nr. 2, herunder 

virksomhetsplanen, 

b)  hvilke krav som får anvendelse på ledelsen av 

verdipapirforetak i henhold til artikkel 9 nr. 4, og hvilke 

opplysninger som skal gis i meldinger i henhold til 

artikkel 9 nr. 2, 

c)  hvilke krav som får anvendelse på aksjeeiere og 

deltakere med kvalifiserende eierandeler, samt forhold 

som kan hindre vedkommende myndighet i effektivt å 

utføre sine tilsynsoppgaver, i henhold til artikkel 10  

nr. 1 og 2. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av artikkel 7 

nr. 2 og artikkel 9 nr. 2 kan ESMA utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-

skjemaer, maler og framgangsmåter for melding eller 

framlegging av opplysninger som er omhandlet i nevnte 

artikler. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

3) I artikkel 8 skal nytt nummer lyde: 

«Enhver tilbakekalling av tillatelser skal meldes til 

ESMA.» 

4) I artikkel 10a skal nytt nummer lyde: 

«8.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

skal ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette en uttømmende liste over 

opplysninger i henhold til nr. 4, som aktuelle erververe skal 

ta med i sin melding, uten at det berører nr. 2. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske regule-

ringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av artikkel 10, 

10a og 10b skal ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, 

maler og framgangsmåter for samrådet mellom de berørte 

vedkommende myndighetene i henhold til artikkel 10 nr. 4. 

ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i fjerde ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

5)  I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og 

ESMA om alle vanskeligheter av allmenn art som deres 

verdipapirforetak støter på når de etablerer seg eller 

yter investeringstjenester og/eller utøver investerings-

virksomhet i en tredjestat.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Når Kommisjonen på grunnlag av opplysninger 

den mottar i henhold til nr. 1, fastslår at en tredjestat 

ikke gir Unionens verdipapirforetak en reell markeds-

adgang som kan sammenlignes med den Unionen gir 

verdipapirforetak fra denne tredjestaten, kan Kommi-

sjonen, idet den tar hensyn til ESMAs retningslinjer, 

framlegge for Rådet forslag til et egnet forhand-

lingsmandat for å oppnå tilsvarende konkurransemu-

ligheter for Unionens verdipapirforetak. Rådet skal 

treffe sin beslutning med kvalifisert flertall. 

Europaparlamentet skal underrettes umiddelbart og 

holdes fullt underrettet på alle trinn i framgangsmåten i 

samsvar med artikkel 217 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV). 

ESMA skal bistå Kommisjonen ved anvendelsen av 

denne artikkel.» 

6) I artikkel 16 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

 «ESMA kan utarbeide retningslinjer for de kontroll-

metodene som er nevnt i dette nummer.» 

7)  I artikkel 19 nr. 6 skal første strekpunkt lyde: 

«—  tjenestene som er omhandlet i innledningen, 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-er og andre ikke sammensatte 

finansielle instrumenter. Et marked i en tredjestat skal 

anses for å tilsvare et regulert marked dersom det 

oppfyller krav som er likeverdige med kravene 

fastsatt i avdeling III. Kommisjonen og ESMA skal 

på sine nettsteder offentliggjøre en liste over de 

markedene som skal anses som tilsvarende. Denne 

listen skal ajourføres regelmessig. ESMA skal bistå 

Kommisjonen ved vurderingen av tredjestats-

markeder.»  
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8)  I artikkel 23 nr. 3 skal første ledd lyde: 

«3.  Medlemsstater som beslutter å tillate at verdipapir-

foretak utpeker tilknyttede agenter, skal opprette et 

offentlig register. Tilknyttede agenter skal registreres i det 

offentlige registeret i den medlemsstaten der de er etablert. 

ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre henvisninger eller 

hyperlenker til de offentlige registrene som er opprettet i 

henhold til denne artikkel, av medlemsstater som beslutter å 

tillate at verdipapirforetak utpeker tilknyttede agenter.» 

9)  I artikkel 25 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«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 (markedsmis-

bruk)(*), skal medlemsstatene, samordnet av ESMA i 

samsvar med artikkel 31 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010, sikre at egnede tiltak treffes slik at 

vedkommende myndighet kan overvåke verdipapir-

foretaks virksomhet for å sikre at de opptrer ærlig, 

redelig, profesjonelt og på en måte som fremmer 

markedets integritet. 

 ___________  

(*) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal kreve at verdipapirforetak i 

minst fem år stiller til rådighet for vedkommende 

myndighet de relevante opplysningene om alle trans-

aksjoner med finansielle instrumenter som de har 

gjennomført, enten for egen regning eller på vegne av 

en kunde. Ved transaksjoner utført på vegne av kunder 

skal registrene inneholde alle opplysninger om kundens 

identitet samt opplysningene som kreves i henhold til 

direktiv 2005/60/EF. 

ESMA kan anmode om tilgang til disse opplysningene 

etter framgangsmåten og på vilkårene fastsatt i artikkel 

35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

10)  Artikkel 27 nr. 2 skal lyde: 

«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 og oversendes til 

ESMA, som skal offentliggjøre dem på sitt nettsted.» 

11)  I artikkel 31 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal annet ledd lyde: 

«I tilfeller der verdipapirforetaket har til hensikt å 

benytte tilknyttede agenter, skal vedkommende 

myndighet i verdipapirforetakets hjemstat, på 

anmodning fra vedkommende myndighet i vertsstaten 

og innen rimelig tid, meddele identiteten til de 

tilknyttede agentene som verdipapirforetaket har til 

hensikt å benytte i denne medlemsstaten. Vertsstaten 

kan offentliggjøre slike opplysninger. ESMA kan 

anmode om tilgang til disse opplysningene etter 

framgangsmåten og på vilkårene fastsatt i artikkel 35 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«7.  For å sikre ensartet harmonisering av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger 

som skal framlegges i samsvar med nr. 2, 4 og 6. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-

skjemaer, maler og framgangsmåter for overføring av 

opplysninger i samsvar med nr. 3, 4 og 6. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

12) I artikkel 32 skal nytt nummer lyde: 

«10.  For å sikre ensartet harmonisering av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som 

skal framlegges i samsvar med nr. 2, 4 og 9. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-

skjemaer, maler og framgangsmåter for overføring av 

opplysninger i samsvar med nr. 3 og 9. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»  
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13) I artikkel 36 skal nytt nummer lyde: 

«6.  Enhver tilbakekalling av tillatelse skal meldes til 

ESMA.» 

14)  Artikkel 41 nr. 2 skal lyde: 

«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 ESMA og 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 tilsyn, med mindre det vil 

kunne være til betydelig skade for investorenes interesser 

eller det indre markeds ordnede virkemåte.» 

15)  I artikkel 42 nr. 6 skal annet ledd lyde: 

 «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. ESMA 

kan anmode om tilgang til disse opplysningene etter 

framgangsmåten og på vilkårene fastsatt i artikkel 35 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

16)  Artikkel 47 skal lyde: 

«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 ESMA. Enhver 

endring i listen skal oversendes på samme måte. ESMA 

skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste 

over alle regulerte markeder.» 

17)  I artikkel 48 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Hver medlemsstat skal utpeke de vedkommende 

myndighetene som skal utføre oppgavene fastsatt i 

dette direktiv. Medlemsstatene skal underrette 

Kommisjonen, ESMA 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.» 

b)  I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

 «Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, 

ESMA og vedkommende myndigheter i andre med-

lemsstater om eventuelle ordninger som innføres med 

hensyn til delegering av oppgaver, herunder de 

nøyaktige vilkårene for delegeringen.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og 

ajourføre en liste over vedkommende myndigheter 

omhandlet i nr. 1 og 2.» 

18) I artikkel 51 skal nye numre lyde: 

«4. Medlemsstatene skal årlig framlegge for ESMA 

sammenfattede opplysninger om alle administrative tiltak 

og sanksjoner som er ilagt i samsvar med nr. 1 og 2. 

5.  Når vedkommende myndighet offentliggjør et 

administrativt tiltak eller en administrativ sanksjon, skal 

den samtidig underrette ESMA om dette. 

6.  Dersom en offentliggjort sanksjon gjelder et verdi-

papirforetak som har tillatelse i samsvar med dette 

direktiv, skal ESMA tilføye en henvisning til den 

offentliggjorte sanksjonen i det registeret over verdipapir-

foretak som er opprettet i henhold til artikkel 5 nr. 3.» 

19) I artikkel 53 skal nytt nummer lyde: 

«3.  Vedkommende myndigheter skal underrette ESMA 

om framgangsmåter for klagebehandling og tvisteløsning i 

henhold til nr. 1, som er tilgjengelige i deres jurisdiksjon. 

ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en 

liste over alle utenrettslige ordninger.» 

20)  Overskriften til kapittel II skal lyde: 

«Samarbeid mellom vedkommende myndigheter i med-

lemsstatene og ESMA». 

21)  I artikkel 56 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal tredje ledd lyde: 

 «For å lette og framskynde samarbeidet, og særlig 

utvekslingen av opplysninger, skal medlemsstatene 

utpeke en enkelt vedkommende myndighet som 

kontaktpunkt for dette direktivs formål. Medlems-

statene skal underrette Kommisjonen, ESMA og de 

øvrige medlemsstatene om navnet på de myndighetene 

som er utpekt til å motta anmodninger om utveksling 

av opplysninger eller samarbeid i henhold til dette 

nummer. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og 

ajourføre en liste over disse myndighetene.»  
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b)  Nr. 4 skal lyde: 

«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 

og ESMA om dette på en mest mulig nøyaktig måte. 

Vedkommende myndighet som underrettes, skal treffe 

egnede tiltak. Den skal underrette vedkommende 

meldermyndighet og ESMA om resultatet, og i den 

grad det er mulig også om viktige forhold i sakens 

videre utvikling. Dette nummer skal ikke berøre 

kompetansen til vedkommende meldermyndighet.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«6.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-

skjemaer, maler og framgangsmåter for samarbeids-

ordningene omhandlet i nr. 2. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

22)  I artikkel 57 gjøres følgende endringer: 

a) Den nåværende teksten blir nr. 1. 

b) Nye numre skal lyde: 

«2.  Med sikte på å oppnå en tilnærming av 

tilsynspraksis skal ESMA kunne delta i tilsyns-

kollegienes virksomhet, herunder stedlig tilsyn og 

granskinger som utføres i fellesskap av to eller flere 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 21 

i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

3.  For å sikre ensartet harmonisering av nr. 1 kan 

ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilke opplysninger ved-

kommende myndigheter skal utveksle når de 

samarbeider om tilsynvirksomhet, stedlig tilsyn og 

granskinger. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, 

maler og framgangsmåter for vedkommende myndig-

heters samarbeid om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og 

granskinger. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

23)  I artikkel 58 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 

1 og 2 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-

skjemaer, maler og framgangsmåter for utveksling av 

opplysninger. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

b)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Verken denne artikkel, artikkel 54 eller artikkel 

63 skal være til hinder for at en vedkommende 

myndighet gir videre til ESMA, Det europeiske råd for 

systemrisiko (heretter kalt «ESRB»), 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 opplys-

ninger 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.» 

24)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 58a 

Bindende megling 

Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til 

ESMA der en anmodning om en av følgende typer 

samarbeid er blitt avslått eller ikke er blitt i møtekommet 

innen rimelig tid: 

a)  tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller gransking som 

omhandlet i artikkel 57, eller 

b)  utveksling av opplysninger som omhandlet i  

artikkel 58. 

 I situasjoner som er omhandlet i første ledd, kan 

ESMA handle i samsvar med artikkel 19 i forordning 

(EU) nr. 1095/2010, uten at det berører mulighetene 

for å nekte å etterkomme en anmodning om opplys-

ninger som fastsatt i artikkel 59a eller ESMAs 

mulighet til å handle i samsvar med artikkel 17 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

25)  I nr. 59 skal annet ledd lyde: 

 «Ved slikt avslag skal vedkommende myndighet 

underrette vedkommende anmodende myndighet og 

ESMA om dette og gi så detaljerte opplysninger som 

mulig.»  
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26) I artikkel 60 skal nytt nummer lyde: 

«4.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 

og 2 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler 

og framgangsmåter for samråd med andre vedkommende 

myndigheter før en tillatelse gis. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

27)  I artikkel 62 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal annet ledd lyde: 

 «Dersom verdipapirforetaket, 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, får følgende bestemmelser anvendelse: 

a)  Vedkommende myndighet i vertsstaten skal, 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 verdipapirforetak i å innlede nye 

transaksjoner på deres territorium. Kommisjonen 

og ESMA skal omgående underrettes om slike 

tiltak. 

b)  Vedkommende myndighet i vertsstaten kan 

dessuten henvise saken til ESMA, som kan handle 

i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold 

til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

b)  I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

«Dersom verdipapirforetaket, til tross for tiltak truffet 

av vertsstaten, fortsetter å overtre lover og forskrifter 

nevnt i første ledd som gjelder i vertsstaten, får 

følgende bestemmelser anvendelse: 

a)  Vedkommende myndighet i vertsstaten skal, etter 

å ha underrettet vedkommende myndighet i 

hjemstaten, treffe alle nødvendige tiltak for å 

verne investorene og sikre markedenes ordnede 

virkemåte. Kommisjonen og ESMA skal 

omgående underrettes om slike tiltak. 

b)  Vedkommende myndighet i vertsstaten kan 

dessuten henvise saken til ESMA, som kan handle 

i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold 

til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

c)  I nr. 3 skal annet ledd lyde: 

 «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, får følgende 

bestemmelser anvendelse: 

a)  Vedkommende myndighet i vertsstaten skal, etter 

å ha underrettet vedkommende myndighet i 

hjemstaten, treffe alle nødvendige tiltak for å 

verne investorene og sikre 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 og 

ESMA skal omgående underrettes om slike tiltak. 

b)  Vedkommende myndighet i vertsstaten kan 

dessuten henvise saken til ESMA, som kan handle 

i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold 

til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

28)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 62a 

Samarbeid og utveksling av opplysninger med ESMA 

1.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide med 

ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  Vedkommende myndigheter skal omgående gi 

ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal kunne 

utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv og i 

samsvar med artikkel 35 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

29)  Artikkel 63 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene og, i samsvar med artikkel 33 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010, ESMA 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 kreves i artikkel 

54. Slik utveksling av opplysninger skal være til bruk for 

nevnte vedkommende myndigheter under utførelsen av 

deres oppgaver. 

Medlemsstatene og ESMA kan overføre personopplys-

ninger til en tredjestat i samsvar med kapittel IV i direktiv 

95/46/EF.  
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Medlemsstatene og ESMA kan også inngå samarbeids-

avtaler om utveksling av opplysninger med tredjestaters 

myndigheter, organer og fysiske eller juridiske personer 

som har ansvar for en eller flere av følgende oppgaver: 

a)  tilsyn med kredittinstitusjoner, andre finansinsti-

tusjoner, forsikringsforetak og finansmarkeder, 

b)  avvikling og konkursbehandling av verdipapirforetak 

og lignende framgangsmåter, 

c)  lovfestet revisjon av regnskapene til verdipapirforetak 

og andre finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner og 

forsikringsforetak i forbindelse med utførelsen av sine 

tilsynsoppgaver, eller som forvalter erstatnings-

ordninger i forbindelse med utførelsen av sine 

oppgaver, 

d)  tilsyn med organer som deltar i avvikling og 

konkursbehandling av verdipapirforetak og lignende 

framgangsmåter, 

e)  tilsyn med personer med ansvar for å foreta lovfestet 

revisjon av forsikringsforetaks, kredittinstitusjoners, 

verdipapirforetaks og andre finansinstitusjoners 

regnskaper. 

 Samarbeidsavtalene omhandlet i tredje ledd kan inngås 

bare dersom opplysningene som gis videre, omfattes av 

garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som 

kreves 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.» 

30)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 64a 

Frister 

Kommisjonen skal innen 1. desember 2011 gjennomgå 

artikkel 2, 4, 10b, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 og 25, artikkel 

27-30 og artikkel 40, 44, 45, 56 og 58 og framlegge 

eventuelle egnede forslag til regelverk for å muliggjøre 

full anvendelse av delegerte rettsakter i henhold til artikkel 

290 i TEUV og gjennomføringsrettsakter i henhold til 

artikkel 291 i TEUV i forbindelse med dette direktiv. Med 

forbehold for gjennomføringstiltak som allerede er vedtatt, 

skal Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 64 til 

å vedta gjennomføringstiltak som fortsetter å gjelde etter 

Lisboa-traktatens ikrafttredelse 1. desember 2009, 

opphøre å gjelde 1. desember 2012.» 

Artikkel 7 

Endringer av direktiv 2004/109/EF 

I direktiv 2004/109/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 nr. 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

«3.  For å ta hensyn til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene, spesifisere kravene i og sikre en 

ensartet anvendelse av nr. 1 skal Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i 

artikkel 27a og 27b vedta tiltak som gjelder defini-

sjonene i nr. 1.» 

b)  Tredje ledd skal lyde: 

 «Tiltakene nevnt i annet ledd bokstav a) og b) skal 

vedtas ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a  

og 27b.» 

2)  I artikkel 5 nr. 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

«6.  Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 27  

nr. 2 eller artikkel 27 nr. 2a-2c, for å ta hensyn til den 

tekniske utviklingen på finansmarkedene, vedta tiltak 

for å spesifisere kravene i og sikre ensartet anvendelse 

av nr. 1-5 i denne artikkel.» 

b)  Tredje ledd skal lyde: 

 «Tiltakene nevnt i bokstav a) skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i 

artikkel 27 nr. 2. Tiltakene nevnt i bokstav b) og c) skal 

vedtas ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a  

og 27b.» 

c)  Fjerde ledd skal lyde: 

 «Kommisjonen kan eventuelt også tilpasse fem-

årsperioden omhandlet i nr. 1 ved hjelp av en delegert 

rettsakt i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på 

vilkårene i artikkel 27a og 27b.» 

3)  I artikkel 9 nr. 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

«7.  Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på 

vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å ta 

hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene 

og for å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 2, 4  

og 5.» 

b)  Annet ledd skal lyde: 

 «Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i 

artikkel 27a og 27b, angi den lengste varigheten av den 

«korte oppgjørssyklusen» omhandlet i nr. 4 i denne 

artikkel, samt egnede kontrollordninger for ved-

kommende myndighet i hjemstaten.»  
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4)  I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 8 gjøres følgende endringer: 

i)  I første ledd skal innledende tekst lyde: 

«8.  For å ta hensyn til den tekniske utviklingen 

på finansmarkedene og for å spesifisere kravene 

som er fastsatt i nr. 1, 2 og 4-6 i denne artikkel, 

skal Kommisjonen i samsvar med artikkel 27  

nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, 

vedta følgende tiltak:» 

ii)  Bokstav a) oppheves. 

iii)  Annet ledd oppheves. 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«9.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel og ta hensyn til den tekniske utviklingen 

på finansmarkedene kan Den europeiske til-

synsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1095/2010(*), utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-

skjemaer, maler og framgangsmåter som skal anvendes 

ved overføring av nødvendige opplysninger til 

utstederen i henhold til nr. 1 i denne artikkel, eller ved 

registrering av opplysninger i henhold til artikkel 19  

nr. 3. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

_____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

5)  I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

«2.  Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på 

vilkårene i artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å ta 

hensyn til den tekniske utviklingen på finansmar-

kedene og for å spesifisere kravene som er fastsatt 

i nr. 1. Kommisjonen skal særlig fastsette». 

ii)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  meldingenes innhold,». 

iii)  Annet ledd oppheves. 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«3.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av  

nr. 1 i denne artikkel og ta hensyn til den tekniske 

utviklingen på finansmarkedene kan ESMA utarbeide 

utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å 

fastsette standardskjemaer, maler og framgangsmåter 

som skal anvendes ved overføring av nødvendige 

opplysninger til utstederen i henhold til nr. 1 i denne 

artikkel, eller ved registrering av opplysninger i 

henhold til artikkel 19 nr. 3. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

6)  Artikkel 14 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 

27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den tekniske 

utviklingen på finansmarkedene og for å spesifisere 

kravene som er fastsatt i nr. 1.» 

7)  Artikkel 17 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 

27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den tekniske 

utviklingen på finansmarkedene og til utviklingen av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt for å 

spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1-3. Kommisjonen 

skal særlig spesifisere gjennom hvilke typer finans-

institusjoner aksjeeiere kan utøve sine finansielle rettigheter 

som omhandlet i nr. 2 bokstav c).» 

8)  Artikkel 18 nr. 5 skal lyde: 

«5.  Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 

27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den tekniske 

utviklingen på finansmarkedene og til utviklingen av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt for å 

spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1-4. Kommisjonen 

skal særlig spesifisere gjennom hvilke typer finans-

institusjoner obligasjonseiere kan utøve sine finansielle 

rettigheter som omhandlet i nr. 2 bokstav c).» 

9)  Artikkel 19 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 

27a og 27b, vedta tiltak for å spesifisere kravene som er 

fastsatt i nr. 1-3. 

 Kommisjonen skal særlig spesifisere hvilken fram-

gangsmåte en utsteder, en aksjeeier eller en innehaver av 

andre finansielle instrumenter eller en person eller enhet 

som omhandlet i artikkel 10 skal anvende for å oversende 

opplysninger til vedkommende myndighet i hjemstaten i 

henhold til henholdsvis nr. 1 eller 3, for å gjøre det mulig å 

oversende opplysninger elektronisk i hjemstaten.»  
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10)  Artikkel 21 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i 

artikkel 27a og 27b, vedta tiltak for å ta hensyn til den 

tekniske utviklingen på finansmarkedene og til utviklingen 

av informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt for å 

spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 1-3. 

Kommisjonen skal særlig fastsette 

a)  minstestandarder for spredning av obligatoriske 

opplysninger, som nevnt i nr. 1, 

b)  minstestandarder for ordningen for sentral lagring, 

som nevnt i nr. 2. 

 Kommisjonen kan også opprette og ajourføre en liste over 

medier for spredning av opplysninger til offentligheten.» 

11)  I artikkel 22 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1.  ESMA skal i samsvar med artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1095/2010 utarbeide retningslinjer med sikte på 

ytterligere å lette offentlighetens tilgang til opplysninger 

som skal offentliggjøres i henhold til direktiv 2003/6/EF, 

direktiv 2003/71/EF og dette direktiv.» 

12)  I artikkel 23 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Dersom utstederens forretningskontor er i en 

tredjestat, kan vedkommende myndighet i hjemstaten 

unnta utstederen fra kravene i artikkel 4-7, artikkel 12 

nr. 6 og artikkel 14-18, forutsatt at den berørte 

tredjestatens lovgivning fastsetter likeverdige krav, 

eller at utstederen oppfyller krav i en tredjestats 

lovgivning som vedkommende myndighet i hjem-

staten anser som likeverdige. 

Vedkommende myndighet skal deretter underrette 

ESMA om unntaket.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 

1 skal Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 

27 nr. 2 vedta gjennomføringstiltak 

i)  som oppretter en ordning som sikrer likeverdighet 

mellom opplysninger som kreves i henhold til 

dette direktiv, herunder finansregnskap og opplys-

ninger som kreves i henhold til en tredjestats lover 

eller forskrifter, 

ii)  som fastsetter at tredjestaten der utstederen er 

registrert, som følge av sine nasjonale lover og 

forskrifter eller praksis eller framgangsmåter som 

bygger på internasjonale standarder som er 

fastsatt av internasjonale organisasjoner, skal 

sikre at opplysningskrav som er likeverdige med 

kravene i dette direktiv, anvendes. 

I forbindelse med første ledd punkt ii) skal 

Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i 

artikkel 27a og 27b, også vedta tiltak som gjelder 

vurdering av standarder som er relevante for utstedere 

i flere stater. 

Kommisjonen skal etter framgangsmåten nevnt i 

artikkel 27 nr. 2 treffe de nødvendige beslutningene, i 

henhold til vilkårene i artikkel 30 nr. 3, om hvorvidt 

de regnskapsstandardene som anvendes av tredjestats-

utstedere, er likeverdige. Dersom Kommisjonen 

beslutter at regnskapsstandardene i en tredjestat ikke 

er likeverdige, kan den tillate at den berørte utstederen 

fortsatt anvender disse regnskapsstandardene i en 

egnet overgangsperiode. 

I forbindelse med tredje ledd skal Kommisjonen, ved 

hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 

nr. 2a-2c og på vilkårene i artikkel 27a og 27b, også 

treffe tiltak med sikte på å innføre allmenne 

likeverdighetskriterier for regnskapsstandarder som er 

relevante for utstedere i flere stater.» 

c)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  For å spesifisere kravene som er fastsatt i nr. 2, 

kan Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i 

artikkel 27a og 27b, vedta tiltak som definerer hvilken 

type opplysninger offentliggjort i en tredjestat som har 

betydning for offentligheten i Unionen.» 

d)  I nr. 7 skal annet ledd lyde: 

 «Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 nr. 2a-2c og på vilkårene i 

artikkel 27a og 27b, også vedta tiltak med sikte på å 

innføre allmenne likeverdighetskriterier med hensyn 

til første ledd.» 

e)  Nytt nr. 8 skal lyde: 

«8.  ESMA skal bistå Kommisjonen i utførelsen av 

dens oppgaver i henhold til denne artikkel i samsvar 

med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

13)  I artikkel 24 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1.  Hver medlemsstat skal utpeke sentral-

myndigheten omhandlet i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 

2003/71/EF som den sentrale vedkommende forvalt-

ningsmyndigheten med ansvar for å ivareta forpliktel-

sene fastsatt i dette direktiv, samt for å sikre 

anvendelse av bestemmelsene som vedtas i henhold til 

dette direktiv. Medlemsstatene skal underrette 

Kommisjonen og ESMA om dette.»  
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b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, 

ESMA i samsvar med artikkel 28 nr. 4 i forordning 

(EU) nr. 1095/2010, og vedkommende myndigheter i 

andre medlemsstater om eventuelle ordninger som 

innføres med hensyn til delegering av oppgaver, 

herunder de nøyaktige vilkårene for delegeringen.» 

14)  I artikkel 25 gjøres følgende endringer: 

a)  Nye numre skal lyde: 

«2a.  Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller 

til ESMA der en anmodning om samarbeid er blitt 

avslått eller ikke er blitt imøtekommet innen rimelig 

tid. Med forbehold for artikkel 258 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) kan ESMA i 

situasjoner som er omhandlet i første punktum, handle 

i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2b.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide 

med ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010. 

2c.  Vedkommende myndigheter skal omgående gi 

ESMA alle opplysninger som kreves for at den skal 

kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv 

og forordning (EU) nr. 1095/2010, i samsvar med 

artikkel 35 i nevnte forordning.» 

b)  I nr. 3 skal første punktum lyde: 

«3.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for at ved-

kommende myndigheter utveksler fortrolige opplys-

ninger med eller overfører opplysninger til andre 

vedkommende myndigheter, ESMA eller Det euro-

peiske råd for systemrisiko (ESRB), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn 

med finanssystemet i Den europeiske union og om 

opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko(*). 

_______ 

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.» 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Medlemsstatene og ESMA kan i samsvar med 

artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1095/2010 inngå 

samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med 

tredjestaters vedkommende myndigheter eller organer 

som i henhold til sin lovgivning kan utføre oppgaver 

tildelt gjennom dette direktiv i samsvar med artikkel 

24. Medlemsstatene skal underrette ESMA når de 

inngår samarbeidsavtaler. Slik utveksling av opplys-

ninger er omfattet av garantier for taushetsplikt som 

minst tilsvarer dem som er nevnt i denne artikkel. Slik 

utveksling av opplysninger skal være til bruk for 

nevnte myndigheters eller organers utførelse av 

tilsynsoppgaver. Dersom opplysningene kommer fra 

en annen medlemsstat, skal de ikke gis videre uten 

uttrykkelig samtykke fra vedkommende myndigheter 

som ga opplysningene, og eventuelt bare for de 

formålene disse myndighetene har gitt samtykke til.» 

15)  Artikkel 26 skal lyde: 

«Artikkel 26 

Forebyggende tiltak 

1.  Dersom vedkommende myndighet i vertsstaten 

fastslår at en utsteder, en aksjeeier, en innehaver av andre 

finansielle instrumenter eller en person eller enhet 

omhandlet i artikkel 10 har begått uregelmessigheter eller 

ikke har oppfylt sine forpliktelser, skal den framlegge 

saken for vedkommende myndighet i hjemstaten og 

ESMA. 

2.  Dersom utstederen eller verdipapirinnehaveren, til 

tross for tiltak truffet av vedkommende myndighet i 

hjemstaten, eller fordi slike tiltak viser seg å være 

utilstrekkelige, fortsetter å overtre de relevante lovene 

eller forskriftene, skal vedkommende myndighet i 

vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende 

myndighet i hjemstaten, i samsvar med artikkel 3 nr. 2 

treffe alle egnede tiltak for å verne investorene og snarest 

underrette Kommisjonen og ESMA om dette.» 

16)  Overskriften til kapittel VI skal lyde: 

«DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGS-

TILTAK». 

17)  I artikkel 27 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2a skal lyde: 

«2a.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene 

nevnt i artikkel 2 nr. 3, artikkel 5 nr. 6, artikkel 9 nr. 7, 

artikkel 12 nr. 8, artikkel 13 nr. 2, artikkel 14 nr. 2, 

artikkel 17 nr. 4, artikkel 18 nr. 5, artikkel 19 nr. 4, 

artikkel 21 nr. 4, artikkel 23 nr. 4 og 5 og artikkel 23 

nr. 7 skal gis Kommisjonen for en periode på fire år 

fra 4. januar 2011. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest seks 

måneder før utgangen av fireårsperioden. Den 

delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med 

perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i 

samsvar med artikkel 27a.» 

a)  Nye numre skal lyde: 

«2b.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert 

rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og 

Rådet samtidig om dette. 

2c.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 27a og 27b.»  
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18)  Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 27a 

Tilbakekalling av delegert myndighet 

1.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2 nr. 3, 

artikkel 5 nr. 6, artikkel 9 nr. 7, artikkel 12 nr. 8, artikkel 

13 nr. 2, artikkel 14 nr. 2, artikkel 17 nr. 4, artikkel 18  

nr. 5, artikkel 19 nr. 4, artikkel 21 nr.4, artikkel 23 nr. 4 og 

5 og artikkel 23 nr. 7 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. 

2.  Institusjonen som har innledet en intern fram-

gangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet skal 

tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre 

institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før endelig 

beslutning treffes, med angivelse av hvilken delegert 

myndighet som kan bli tilbakekalt. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører 

å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et senere 

tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. Den skal kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende. 

Artikkel 27b 

Innsigelser mot delegerte rettsakter 

1.  Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse mot 

en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra den 

dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller 

Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen 

nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende og tre i kraft den dag som angis der. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist 

dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt 

i nr. 1, trer den ikke i kraft. I samsvar med artikkel 296 i 

TEUV skal institusjonen som gjør innsigelse mot den 

delegerte rettsakten, grunngi dette.» 

Artikkel 8 

Endringer av direktiv 2005/60/EF 

I direktiv 2005/60/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 11 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal underrette hverandre, Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil-

synsmyndighet) (heretter kalt «EBA»), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(*), 

Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til-

synsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) (heretter 

kalt «EIOPA»), opprettet ved europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1094/2010(**), og Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markeds-

tilsynsmyndighet) (heretter kalt «ESMA»), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(***), (samlet kalt «de europeiske til-

synsmyndighetene»), dersom det er relevant for anvendelsen 

av dette direktiv og i samsvar med relevante bestemmelser i 

forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU)  

nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010, og 

Kommisjonen om tilfeller der de anser at en tredjestat 

oppfyller vilkårene i nr. 1 og 2, eller om andre situasjoner der 

de tekniske kriteriene som er fastsatt i samsvar med artikkel 

40 nr. 1 bokstav b), er oppfylt.» 

 _____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

(**) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48. 

(***) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

2)  Artikkel 16 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal underrette hverandre, de 

europeiske tilsynsmyndighetene dersom det er relevant for 

anvendelsen av dette direktiv og i samsvar med relevante 

bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, og 

Kommisjonen om tilfeller der de anser at en tredjestat 

oppfyller vilkårene i nr. 1 bokstav b).» 

3)  Artikkel 28 nr. 7 skal lyde: 

«7.  Medlemsstatene skal underrette hverandre, de 

europeiske tilsynsmyndighetene dersom det er relevant for 

anvendelsen av dette direktiv og i samsvar med relevante 

bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, og 

Kommisjonen om tilfeller der de anser at en tredjestat 

oppfyller vilkårene i nr. 3, 4 eller 5.» 

4)  I artikkel 31 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene, de europeiske til-

synsmyndighetene dersom det er relevant for anven-

delsen av dette direktiv og i samsvar med relevante 

bestemmelser i forordning (EU) nr. 1093/2010, for-

ordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU)  

nr. 1095/2010, og Kommisjonen skal underrette 

hverandre om tilfeller der tredjestatens lovgivning ikke 

tillater anvendelse av tiltakene som kreves i nr. 1 første 

ledd, og samordnede tiltak kan treffes for å finne en 

løsning.»  
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b)  Nytt nummer skal lyde: 

«4.  For å sikre ensartet harmonisering av denne 

artikkel og ta hensyn til den tekniske utviklingen i 

bekjempelsen av hvitvasking av penger og finansiering 

av terrorisme kan de europeiske tilsynsmyndighetene, 

idet det tas hensyn til den eksisterende rammen, og ved 

behov i samarbeid med andre relevante unionsorganer 

på dette området, utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder i samsvar med artikkel 56 i 

henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 

for å spesifisere hvilken type ytterligere tiltak som er 

omhandlet i nr. 3 i denne artikkel, og de tiltakene som 

kreditt- og finansinstitusjoner som et minstekrav skal 

gjennomføre dersom tredjestatens lovgivning ikke 

tillater anvendelse av de tiltakene som kreves i nr. 1 

første ledd i denne artikkel. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

5) I artikkel 34 skal nytt nummer lyde: 

«3.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

og ta hensyn til den tekniske utviklingen i bekjempelsen av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme kan de 

europeiske tilsynsmyndighetene, idet det tas hensyn til den 

eksisterende rammen, og ved behov i samarbeid med andre 

relevante unionsorganer på dette området, utarbeide utkast 

til tekniske reguleringsstandarder i samsvar med artikkel 56 

i henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010 for å 

fastsette minstekrav til innholdet i opplysningene som er 

omhandlet i nr. 2. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

6)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 37a 

1.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide med de 

europeiske tilsynsmyndighetene ved anvendelsen av dette 

direktiv, i samsvar med henholdsvis forordning (EU)  

nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og for-

ordning (EU) nr. 1095/2010. 

2.  Vedkommende myndigheter skal gi de europeiske 

tilsynsmyndighetene alle opplysninger som kreves for at de 

skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv 

og henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning 

(EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

7)  Overskriften til kapittel VI skal lyde: 

«DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGS-

TILTAK». 

8)  I artikkel 40 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  I første ledd skal innledende tekst lyde: 

«1.  For å ta hensyn til den tekniske utviklingen i 

bekjempelsen av hvitvasking av penger og finansie-

ring av terrorisme og for å spesifisere kravene som 

er fastsatt i dette direktiv, kan Kommisjonen vedta 

følgende tiltak:». 

ii)  Annet ledd skal lyde: 

 «Tiltakene skal vedtas ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 41 nr. 2a-2c og på 

vilkårene i artikkel 41a og 41b.» 

b)  I nr. 3 skal annet ledd lyde: 

 «Tiltakene skal vedtas ved hjelp av delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 41 nr. 2a-2c og på vilkårene i 

artikkel 41a og 41b.» 

9)  I artikkel 41 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

«2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 

i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det 

tas hensyn til beslutningens artikkel 8, forutsatt at 

tiltakene som vedtas etter denne framgangsmåten, ikke 

endrer de grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv.» 

b)  Nr. 2a skal lyde: 

«2a.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene 

nevnt i artikkel 40 skal gis Kommisjonen for en periode 

på fire år fra 4. januar 2011. Kommisjonen skal 

utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten 

senest seks måneder før utgangen av fireårsperioden. 

Den delegerte myndigheten skal forlenges automatisk 

med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i 

samsvar med artikkel 41a.» 

c)  Nye numre skal lyde: 

«2b.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 

skal den underrette Europaparlamentet og Rådet 

samtidig om dette. 

2c.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 41a og 41b.» 

d)  Nr. 3 oppheves.  
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10)  Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 41a 

Tilbakekalling av delegert myndighet 

1.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 40 kan 

når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. 

2.  Institusjonen som har innledet en intern fram-

gangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet skal 

tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre 

institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før endelig 

beslutning treffes, med angivelse av hvilken delegert 

myndighet som kan bli tilbakekalt. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører 

å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et senere 

tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. Den skal kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende. 

Artikkel 41b 

Innsigelser mot delegerte rettsakter 

1.  Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse mot 

en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra den 

dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller 

Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen 

nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende og tre i kraft den dag som angis der. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist 

dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt 

i nr. 1, trer den ikke i kraft. I samsvar med artikkel 296 i 

TEUV skal institusjonen som gjør innsigelse mot den 

delegerte rettsakten, grunngi dette.» 

Artikkel 9 

Endringer av direktiv 2006/48/EF 

I direktiv 2006/48/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal pålegge kredittinsti-

tusjonene å innhente tillatelse før de begynner sin 

virksomhet. Uten at det berører artikkel 7-12 skal 

medlemsstatene fastsette vilkårene for slik tillatelse og 

meddele dem til Kommisjonen og Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil-

synsmyndighet), opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(*) (heretter kalt 

«EBA»). 

 ____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.» 

b) Nye numre skal lyde: 

«2.  For å sikre ensartet harmonisering av denne 

artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske regule-

ringsstandarder 

a)  som gjelder de opplysningene som skal gis til 

vedkommende myndigheter i kredittinstitusjoners 

søknad om tillatelse, herunder virksomhetsplanen i 

henhold til artikkel 7, 

b)  som spesifiserer vilkårene for oppfyllelse av kravet 

i artikkel 8, 

c)  som angir hvilke krav som får anvendelse på 

aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eier-

andeler, samt forhold som kan hindre ved-

kommende myndighet i effektivt å utføre sine 

tilsynsoppgaver, i henhold til artikkel 12. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd bokstav a)-c) 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

3.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, maler 

og framgangsmåter for slik framlegging av opplys-

ninger. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

2)  I artikkel 9 nr. 2 skal bokstav b) lyde: 

«b)  de berørte medlemsstatene skal underrette Kommi-

sjonen og EBA om grunnene til at de utnytter denne 

muligheten, og». 

3)  Artikkel 14 skal lyde: 

«Artikkel 14 

Alle tillatelser skal meldes til EBA. 

Navnet på alle kredittinstitusjoner som er gitt tillatelse, skal 

føres opp på en liste. EBA skal offentliggjøre og ajourføre 

denne listen på sitt nettsted.»  
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4)  Artikkel 17 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Enhver tilbakekalling av tillatelse skal meddeles 

Kommisjonen og EBA, og den skal begrunnes. Begrunnel-

sen skal meddeles de berørte personene.» 

5) I artikkel 19 skal nytt nummer lyde: 

«9.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å fastsette en uttømmende liste over opplysninger i 

henhold til artikkel 19a nr. 4 som aktuelle erververe skal ta 

med i sin melding, uten at det berører nr. 3 i denne artikkel. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

direktiv kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette felles framgangsmåter, 

skjemaer og maler for samrådet mellom de berørte 

vedkommende myndighetene i henhold til artikkel 19b. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

6) I artikkel 22 skal nytt nummer lyde: 

«3.  For å spesifisere kravene som er fastsatt i denne 

artikkel, og for å sikre en tilnærming av tilsynspraksis kan 

EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for 

å angi styringsformene, framgangsmåtene og ordningene 

som er omhandlet i nr. 1, i samsvar med prinsippene om 

forholdsmessighet og om at de skal omfatte hele virk-

somheten som omhandlet i nr. 2. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

7) I artikkel 25 skal nytt nummer lyde: 

«5.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i 

samsvar med denne artikkel. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og 

framgangsmåter for slik melding. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske standarder 

for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

Kommisjonen gis også myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

8) I artikkel 26 skal nytt nummer lyde: 

«5.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i 

samsvar med denne artikkel. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og 

framgangsmåter for slik melding. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske standarder 

for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

Kommisjonen gis også myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

9) I artikkel 28 skal nytt nummer lyde: 

«4.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å angi hvilke opplysninger som skal framlegges i 

samsvar med denne artikkel. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og 

framgangsmåter for slik melding. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske standarder 

for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Kommisjonen gis også myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.»  
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10)  I artikkel 33 skal første ledd lyde: 

 «Før de følger framgangsmåten i artikkel 30 kan ved-

kommende myndigheter i vertsstaten i hastesaker treffe de 

forebyggende tiltakene som er nødvendige for å verne 

interessene til innskytere, investorer og andre mottakere 

av tjenester. Kommisjonen, EBA og vedkommende 

myndigheter i de andre berørte medlemsstatene skal 

snarest underrettes om slike tiltak.» 

11)  Artikkel 36 skal lyde: 

«Artikkel 36 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og EBA 

om antallet og arten av tilfeller der det er gitt avslag i 

henhold til artikkel 25 og artikkel 26 nr. 1-3, eller der det 

er truffet tiltak i samsvar med artikkel 30 nr. 3.» 

12)  Artikkel 38 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Vedkommende myndigheter skal underrette Kommi-

sjonen. EBA og Den europeiske komité for bankspørsmål 

om alle tillatelser for filialer som gis til kredittinstitusjoner 

som har sitt hovedkontor i en tredjestat.» 

13)  I artikkel 39 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal ny bokstav lyde: 

«c)  at EBA kan få de opplysningene som ved-

kommende myndigheter i medlemsstatene har 

mottatt fra nasjonale myndigheter i tredjestater i 

samsvar med artikkel 35 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010,». 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«4.  EBA skal bistå Kommisjonen ved anvendelsen av 

denne artikkel i samsvar med artikkel 33 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010.» 

14) I artikkel 42 skal nye ledd lyde: 

 «Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til EBA 

der en anmodning om samarbeid, særlig om utveksling av 

opplysninger, er blitt avslått eller ikke er blitt i møte-

kommet innen rimelig tid. Med forbehold for artikkel 258 

i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

kan EBA i situasjoner som er omhandlet i første punktum, 

handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold 

til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. 

 For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan 

EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å spesifisere opplysningene som er omhandlet i denne 

artikkel. 

 For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel skal EBA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette standard-

skjemaer, maler og framgangsmåter for kravene til 

informasjonsutveksling, som kan lette overvåkingen av 

kredittinstitusjonene. 

 EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske standarder 

for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i tredje ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

 Kommisjonen gis også myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i fjerde ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

15)  I artikkel 42a gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 innsettes følgende ledd etter fjerde ledd: 

 «Dersom en av de berørte vedkommende 

myndighetene etter utløpet av den innledende 

tomånedersperioden har henvist saken til EBA i 

samsvar med artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, skal vedkommende myndigheter i 

vertsstaten utsette sin beslutning og avvente beslutnin-

gen som EBA kan treffe i samsvar med artikkel 19  

nr. 3 i nevnte forordning. Vedkommende myndigheter 

i vertsstaten skal treffe sin beslutning i samsvar med 

EBAs beslutning. Tomånedersperioden skal anses å 

utgjøre meglingsfasen i henhold til artikkel 19 i nevnte 

forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen én 

måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter utløpet 

av den innledende tomånedersperioden eller etter at 

det er truffet en felles beslutning.» 

b) I nr. 3 skal nye ledd lyde: 

«For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan EBA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette alminnelige vilkår for 

tilsynskollegienes virkemåte. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i fjerde ledd 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette alminnelige 

vilkår for tilsynskollegienes virkemåte. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i sjette ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.»  
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16)  I artikkel 42b gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Når vedkommende myndigheter utfører sine 

oppgaver, skal de ta hensyn til tilnærming mellom 

tilsynsverktøyer og tilsynspraksiser når de anvender 

lover og forskrifter vedtatt i henhold til dette direktiv. 

Medlemsstatene skal derfor sikre at 

a)  vedkommende myndigheter deltar i EBAs virk-

somhet, 

b)  vedkommende myndigheter følger EBAs retnings-

linjer og anbefalinger, og gir en begrunnelse 

dersom de ikke gjør det, 

c)  nasjonale mandater som er gitt til vedkommende 

myndigheter, ikke hindrer dem i å utføre sine 

oppgaver som medlemmer av EBA eller i henhold 

til dette direktiv.» 

b)  Nr. 2 oppheves. 

17)  Artikkel 44 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende 

myndigheter i de ulike medlemsstatene utveksler opplys-

ninger seg imellom eller overfører opplysninger til EBA i 

samsvar med dette direktiv og med andre direktiver som 

gjelder for kredittinstitusjoner, samt med artikkel 31 og 35 

i forordning (EU) nr. 1093/2010. Disse opplysningene 

skal være underlagt taushetsplikten fastsatt i nr. 1.» 

18)  Artikkel 46 skal lyde: 

«Artikkel 46 

I samsvar med artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1093/2010 

kan medlemsstatene og EBA inngå samarbeidsavtaler om 

utveksling av opplysninger med vedkommende 

myndigheter i tredjestater eller med myndigheter eller 

organer i tredjestater, i samsvar med artikkel 47 og 48  

nr. 1 i dette direktiv, bare dersom opplysningene som gis 

videre, omfattes av garantier for taushetsplikt som minst 

tilsvarer dem som er nevnt i artikkel 44 nr. 1 i dette 

direktiv. Formålet med utvekslingen av opplysninger er å 

gi nevnte myndigheter eller organer mulighet til å utføre 

sine tilsynsoppgaver. 

Dersom opplysningene opprinnelig kommer fra en annen 

medlemsstat, skal de ikke gis videre uten uttrykkelig 

samtykke fra vedkommende myndigheter som ga opplys-

ningene, og eventuelt bare for de formålene disse 

myndighetene har gitt samtykke til.» 

19)  I artikkel 49 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

 «Dette avsnitt skal ikke være til hinder for at 

vedkommende myndighet oversender opplysninger til 

følgende organer og myndigheter til bruk i deres 

arbeid: 

a)  sentralbanker i Det europeiske system av 

sentralbanker og andre organer med lignende 

funksjon i deres egenskap av monetære 

myndigheter, når opplysningene er relevante for 

utførelsen av deres respektive lovfestede 

oppgaver, herunder gjennomføringen av 

pengepolitikken og tilhørende likviditetsforsyning, 

tilsyn med betalings-, clearing- og oppgjørs-

systemer samt opprettholdelse av finanssystemets 

stabilitet, 

b)  eventuelt andre offentlige myndigheter med 

ansvar for å føre tilsyn med betalingssystemer, 

c)  Det europeiske råd for systemrisiko (heretter kalt 

«ESRB») når opplysningene er relevante for 

utførelsen av dets lovfestede oppgaver i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om 

makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske 

union og om opprettelse av et europeisk råd for 

systemrisiko(*). 

 Dette avsnitt skal ikke være til hinder for at 

myndigheter eller organer omhandlet i første ledd 

gir videre til vedkommende myndigheter de 

opplysningene de måtte trenge med hensyn til 

artikkel 45. 

 _________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.» 

b)  Fjerde ledd skal lyde: 

 «I en krisesituasjon som nevnt i artikkel 130 nr. 1 skal 

medlemsstatene tillate at vedkommende myndigheter 

omgående oversender opplysninger til sentralbankene 

i Det europeiske system av sentralbanker når 

opplysningene er relevante for utførelsen av deres 

lovfestede oppgaver, herunder gjennomføringen av 

pengepolitikken og tilhørende likviditetsforsyning, 

tilsyn med betalings-, clearing- og oppgjørssystemer 

samt opprettholdelse av finanssystemets stabilitet, og 

til ESRB i henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010 

når disse opplysningene er relevante for utførelsen av 

dets lovfestede oppgaver.» 

20)  I artikkel 63a gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  I henhold til bestemmelsene om instrumentet skal 

hovedstol, ubetalte renter eller utbytte være av en slik 

art at de dekker tap og ikke hindrer at kredittin-

stitusjonen rekapitaliseres gjennom egnede ordninger 

som utarbeides av EBA i henhold til nr. 6.»  



Nr. 55/342 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  For å sikre ensartet harmonisering og en 

tilnærming av tilsynspraksis skal EBA utarbeide 

utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

spesifisere kravene som gjelder for instrumentene 

omhandlet i nr. 1 i denne artikkel. EBA skal framlegge 

disse utkastene for Kommisjonen innen 1. januar 

2014. Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta 

de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

EBA skal også utarbeide retningslinjer for instrumen-

tene som er nevnt i artikkel 57 første ledd bokstav a). 

EBA skal overvåke anvendelsen av disse retnings-

linjene.» 

21)  I artikkel 74 nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

direktiv skal vedkommende myndigheter fra  

31. desember 2012 anvende ensartede formater, intervaller 

og datoer for rapportering i forbindelse med kreditt-

institusjoners oversending av disse beregningene. For å 

sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv 

skal EBA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å innføre ensartede formater (med 

tilhørende spesifikasjoner), intervaller og datoer for 

rapportering i Unionen innen 1. januar 2012. Rapporte-

ringsformatene skal stå i forhold til arten, omfanget og 

kompleksiteten av kredittinstitusjonenes virksomhet. 

 For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

direktiv skal EBA også utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for IT-løsningene som skal 

anvendes i forbindelse med rapporteringen. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i annet og tredje ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

22) I artikkel 81 nr. 2 skal nye ledd lyde: 

 «For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal 

EBA i samråd med Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) 

(heretter kalt «ESMA»), opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1), utarbeide utkast 

til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette vurde-

ringsmetoden for kredittvurderinger. EBA skal framlegge 

disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for 

Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

  

(1) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84. 

23) I artikkel 84 nr. 2 skal nye ledd lyde: 

 «For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan 

EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å fastsette den vurderingsmetoden som vedkommende 

myndigheter skal benytte når kredittinstitusjoner gis 

tillatelse til å anvende IRB-metoden. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd bokstav a) etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) 

nr. 1093/2010.» 

24) I artikkel 97 nr. 2 skal nye ledd lyde: 

 «For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal 

EBA i samråd med ESMA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å fastsette vurderingsmetoden 

for kredittvurderinger. EBA skal framlegge disse 

utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommi-

sjonen innen 1. januar 2014. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

25) I artikkel 105 nr. 1 skal nye ledd lyde: 

 «For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel kan 

EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å fastsette den vurderingsmetoden som vedkommende 

myndigheter skal benytte når kredittinstitusjoner gis 

tillatelse til å anvende metoder for avansert måling. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

26)  I artikkel 106 nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «For å sikre ensartet harmonisering av dette nummer skal 

EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å angi unntakene omhandlet i bokstav c) og d) samt 

angi vilkårene for å avgjøre om det foreligger en gruppe 

av kunder med innbyrdes forbindelser i henhold til nr. 3. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske regule-

ringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.»  
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27)  Artikkel 110 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal fastsette at rapportering skal 

foretas minst to ganger i året. Vedkommende myndigheter 

skal fra 31. desember 2012 anvende ensartede formater, 

intervaller og datoer for rapportering. For å sikre ensartede 

vilkår for anvendelsen av dette direktiv skal EBA 

utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for 

å innføre ensartede formater (med tilhørende spesifi-

kasjoner), intervaller og datoer for rapportering i Unionen 

innen 1. januar 2012. Rapporteringsformatene skal stå i 

forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av kreditt-

institusjonenes virksomhet. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

direktiv skal EBA også utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for IT-løsningene som skal 

anvendes i forbindelse med rapporteringen. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første og annet ledd 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010.» 

28)  I artikkel 111 nr. 1 skal fjerde ledd lyde: 

«Medlemsstatene kan fastsette en lavere grense enn  

150 millioner euro og skal i så fall underrette EBA og 

Kommisjonen om dette.» 

29)  Artikkel 122a nr. 10 skal lyde: 

«10.  EBA skal årlig framlegge rapport for Kommi-

sjonen om vedkommende myndigheters overholdelse av 

denne artikkel. 

For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel skal 

EBA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

med sikte på en tilnærming av tilsynspraksis med hensyn 

til denne artikkel, herunder de tiltakene som er truffet i 

tilfelle av overtredelser av forpliktelsene knyttet til 

behørig aktsomhet og risikohåndtering. EBA skal 

framlegge disse utkastene til tekniske regulerings-

standarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i annet ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

30) I artikkel 124 skal nytt nummer lyde: 

«6.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan EBA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi innholdet i denne artikkel og en 

felles framgangsmåte og metode for risikovurdering. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

31)  Artikkel 126 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Vedkommende myndigheter skal underrette Kommi-

sjonen og EBA om avtaler som omfattes av nr. 3.» 

32)  I artikkel 129 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 innsettes følgende ledd etter første ledd: 

 «Dersom den konsoliderende tilsynsmyndighet ikke 

utfører oppgavene nevnt i første ledd, eller dersom 

vedkommende myndigheter ikke samarbeider med den 

konsoliderende tilsynsmyndighet i det omfang som 

kreves for at oppgavene nevnt i første ledd skal kunne 

utføres, kan enhver berørt vedkommende myndighet 

henvise saken til EBA, som kan handle i samsvar med 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

b)  I nr. 2 femte ledd tilføyes følgende: 

 «Dersom en berørt vedkommende myndighet etter 

utløpet av seksmånedersperioden har henvist saken til 

EBA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, skal den konsoliderende til-

synsmyndighet utsette sin beslutning og avvente en 

eventuell beslutning som treffes av EBA i samsvar 

med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning om dens 

beslutning, og skal treffe sin beslutning i samsvar med 

EBAs beslutning. Seksmånedersperioden skal anses å 

utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte forordning. 

EBA skal treffe sin beslutning innen én måned. Saken 

kan ikke henvises til EBA etter utløpet av 

seksmånedersperioden eller etter at det er truffet en 

felles beslutning.» 

c)  I nr. 2 skal nye ledd lyde: 

 «EBA kan utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for 

anvendelsen av den felles beslutningsprosessen som er 

nevnt i dette nummer, med hensyn til søknader om 

tillatelse som omhandlet i artikkel 84 nr. 1, artikkel 87 

nr. 9 og artikkel 105 samt i vedlegg III del 6, med 

sikte på å lette felles beslutninger. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i sjette og sjuende 

ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

d)  I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  I tredje ledd erstattes navnet «Den europeiske 

banktilsynskomité» med «EBA».  
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ii)  Fjerde ledd skal lyde: 

 «Dersom en felles beslutning fra vedkommende 

myndigheter ikke foreligger innen fire måneder, 

skal den konsoliderende tilsynsmyndighet treffe 

beslutning om anvendelsen av artikkel 123 og 

124 og artikkel 136 nr. 2 på konsolidert grunnlag, 

etter at den har tatt behørig hensyn til de risiko-

vurderingene av datterforetak som er foretatt av 

berørte vedkommende myndigheter. Dersom en 

berørt vedkommende myndighet etter utløpet av 

firemånedersperioden har henvist saken til EBA i 

samsvar med artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, skal den konsoliderende til-

synsmyndighet utsette sin beslutning og avvente 

en eventuell beslutning som treffes av EBA i 

samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, 

og skal treffe sin beslutning i samsvar med EBAs 

beslutning. Firemånedersperioden skal anses å 

utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte 

forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen 

én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter 

utløpet av firemånedersperioden eller etter at det 

er truffet en felles beslutning.» 

iii)  Femte ledd skal lyde: 

 «Beslutningen om anvendelsen av artikkel 123 

og 124 og artikkel 136 nr. 2 skal treffes av de 

respektive vedkommende myndigheter med 

ansvar for tilsynet med datterforetak av en 

morkredittinstitusjon i EU eller et finansielt 

morholdingselskap i EU på individuelt eller 

delkonsolidert grunnlag, etter at de har tatt 

behørig hensyn til de synspunkter og forbehold 

som den konsoliderende tilsynsmyndighet har 

gitt uttrykk for. Dersom en av de berørte 

vedkommende myndighetene etter utløpet av 

firemånedersperioden har henvist saken til EBA i 

samsvar med artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, skal vedkommende myndigheter 

utsette sin beslutning og avvente en eventuell 

beslutning som treffes av EBA i samsvar med 

artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og skal 

treffe sin beslutning i samsvar med EBAs 

beslutning. Firemånedersperioden skal anses å 

utgjøre meglingsfasen i henhold til nevnte 

forordning. EBA skal treffe sin beslutning innen 

én måned. Saken kan ikke henvises til EBA etter 

utløpet av firemånedersperioden eller etter at det 

er truffet en felles beslutning.» 

iv)  Sjuende ledd skal lyde: 

 «Dersom EBA er rådspurt, skal alle ved-

kommende myndigheter ta hensyn til dens råd og 

forklare ethvert betydelig avvik fra disse.» 

v)  Tiende ledd skal lyde: 

 «EBA kan utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for 

anvendelsen av den felles beslutningsprosessen 

som er nevnt i dette nummer, med hensyn til 

anvendelsen av artikkel 123 og 124 og artikkel 

136 nr. 2 med sikte på å lette felles beslutninger. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 

tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i 

tiende ledd etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

33)  I artikkel 130 nr. 1 skal første og annet ledd lyde: 

«1.  Dersom det oppstår en krisesituasjon, herunder en 

situasjon som definert i artikkel 18 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, eller en situasjon med en negativ utvikling 

på markedene, som ville kunne skade markedslikviditeten 

og finanssystemets stabilitet i en av medlemsstatene der 

enheter i et konsern har fått tillatelse, eller der betydelige 

filialer som nevnt i artikkel 42a er etablert, skal den 

konsoliderende tilsynsmyndighet så snart det er praktisk 

mulig og i henhold til kapittel 1 avsnitt 2 varsle EBA, 

ESRB og myndighetene nevnt i artikkel 49 fjerde ledd og i 

artikkel 50, og oversende alle opplysninger som kreves for 

at de skal kunne utføre sine oppgaver. Disse forpliktelsene 

skal gjelde for alle vedkommende myndigheter i henhold 

til artikkel 125 og 126, og for den vedkommende 

myndighet som er angitt i artikkel 129 nr. 1. 

Dersom myndigheten nevnt i artikkel 49 fjerde ledd får 

kjennskap til en situasjon som beskrevet i første ledd, skal 

den så snart det er praktisk mulig varsle vedkommende 

myndigheter nevnt i artikkel 125 og 126 samt EBA.» 

34)  I artikkel 131 skal tredje ledd lyde: 

«Vedkommende myndigheter med ansvar for å gi tillatelse 

til datterforetaket til et morforetak som er en kreditt-

institusjon, kan ved tosidig avtale, i samsvar med artikkel 

28 i forordning (EU) nr. 1093/2010, delegere sitt 

tilsynsansvar til vedkommende myndigheter som ga 

tillatelse til og fører tilsyn med morforetaket, slik at de 

påtar seg ansvar for å føre tilsyn med datterforetaket i 

samsvar med dette direktiv. EBA skal holdes underrettet 

om at slike avtaler finnes og om innholdet i dem. Den skal 

videresende slike opplysninger til vedkommende 

myndigheter i de andre medlemsstatene og til Den 

europeiske komité for bankspørsmål.» 

35)  I artikkel 131a gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal 

opprette tilsynskollegier for å lette utførelsen av 

oppgavene som er omhandlet i artikkel 129 og artikkel 

130 nr. 1, og, med forbehold for fortrolighetskravene i 

nr. 2 i denne artikkel og unionsretten, sikre egnet 

samordning og samarbeid med vedkommende 

myndigheter i berørte tredjestater, dersom det er 

relevant.  
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EBA skal bidra til å fremme og overvåke at 

tilsynskollegiene omhandlet i denne artikkel virker på 

en formålstjenlig, effektiv og ensartet måte i samsvar 

med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1093/2010. For 

dette formål skal EBA delta når den finner det 

hensiktsmessig, og skal i den forbindelse anses som en 

vedkommende myndighet. 

Tilsynskollegier skal fastsette en ramme for den 

konsoliderende tilsynsmyndighets, EBAs og andre 

vedkommende myndigheters utførelse av følgende 

oppgaver: 

a)  utveksle opplysninger seg imellom og med EBA i 

samsvar med artikkel 21 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010, 

b)  oppnå enighet om frivillig fordeling av oppgaver 

og frivillig delegering av ansvar, der dette er 

hensiktsmessig, 

c)  fastsette tilsynskontrollprogrammer på grunnlag 

av en risikovurdering av konsernet i samsvar med 

artikkel 124, 

d)  øke effektiviteten i tilsynet ved å fjerne 

unødvendig dobbeltarbeid i forbindelse med 

tilsynskravene, herunder i forbindelse med anmod-

ningene om opplysninger omhandlet i artikkel 130 

nr. 2 og artikkel 132 nr. 2, 

e)  oppnå ensartet anvendelse av tilsynskravene i 

henhold til dette direktiv på alle enheter i et 

bankkonsern, uten at det berører de valgmulig-

hetene og mulighetene til skjønnsutøvelse som er 

fastsatt i Unionens regelverk, 

f)  anvende artikkel 129 nr. 1 bokstav c), idet det tas 

hensyn til arbeidet i andre fora som kan være 

opprettet på dette området. 

 Vedkommende myndigheter som deltar i tilsyns-

kollegiene, skal ha et nært samarbeid med EBA. 

Kravene om fortrolighet i kapittel 1 avsnitt 2 skal ikke 

hindre vedkommende myndigheter i å utveksle 

fortrolige opplysninger innenfor tilsynskollegier. 

Tilsynskollegienes opprettelse og virkemåte skal ikke 

berøre vedkommende myndigheters rettigheter og 

ansvar i henhold til dette direktiv.» 

b)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  Annet ledd skal lyde: 

 «For å sikre ensartet harmonisering av denne 

artikkel kan EBA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å fastsette alminnelige 

vilkår for tilsynskollegienes virkemåte. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de 

tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan EBA utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for å fastsette 

alminnelige vilkår for tilsynskollegienes 

virkemåte. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 

tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i 

fjerde ledd etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

ii)  Sjette ledd skal lyde: 

 «Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal, med 

forbehold for kravene om fortrolighet i kapittel 1 

avsnitt 2, underrette EBA om tilsynskollegienes 

virksomhet, herunder i krisesituasjoner, og 

meddele EBA alle opplysninger som har særlig 

betydning for tilsynsmessig tilnærming.» 

36)  I artikkel 132 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende ledd innsettes etter første ledd: 

«Vedkommende myndigheter skal samarbeide med 

EBA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Vedkommende myndigheter skal gi EBA alle opplys-

ninger som kreves for at den skal kunne utføre sine 

oppgaver i henhold til dette direktiv og forordning 

(EU) nr. 1093/2010, i samsvar med artikkel 35 i 

nevnte forordning.» 

b)  Nye ledd skal lyde: 

 «Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller til 

EBA der 

a)  en vedkommende myndighet ikke har oversendt 

vesentlige opplysninger, eller 

b)  en anmodning om samarbeid, særlig utveksling av 

relevante opplysninger, er avvist eller ikke er blitt 

etterkommet innen rimelig tid. 

 Med forbehold for artikkel 258 i TEUV kan EBA i 

situasjoner som er omhandlet i sjuende ledd, handle 

innenfor rammen av den myndighet den er gitt i 

henhold til artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

37)  I artikkel 140 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Vedkommende myndigheter med ansvar for tilsyn på 

konsolidert grunnlag skal sette opp lister over de 

finansielle holdingselskapene nevnt i artikkel 71 nr. 2. 

Disse listene skal oversendes vedkommende myndigheter 

i de andre medlemsstatene, EBA og Kommisjonen.»  
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38)  I artikkel 143 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  På slutten av første ledd skal nytt punktum lyde: 

 «EBA skal bistå Kommisjonen og Den europeiske 

komité for bankspørsmål i utførelsen av disse 

oppgavene, herunder ved vurderingen av om slike 

retningslinjer bør ajourføres.» 

ii)  Annet ledd skal lyde: 

 «Vedkommende myndighet som foretar 

kontrollen omhandlet i nr. 1 første ledd, skal ta 

hensyn til slike retningslinjer. For dette formål 

skal vedkommende myndighet rådspørre EBA før 

den treffer en beslutning.» 

b)  I nr. 3 skal fjerde ledd lyde: 

 «Tilsynsmetodene skal utformes slik at de oppfyller 

de målene for konsolidert tilsyn som er fastsatt i dette 

kapittel, og skal meddeles de andre berørte ved-

kommende myndigheter, EBA og Kommisjonen.» 

39) I artikkel 144 skal nye ledd lyde: 

 «For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel skal EBA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette formatet, strukturen, 

innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjø-

ring av opplysninger som er omhandlet i denne artikkel. 

EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.» 

40) I artikkel 150 skal nytt nummer lyde: 

«3.  EBA skal utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anven-

delsen av dette direktiv med hensyn til vilkårene for 

anvendelsen av 

a)  nr. 15-17 i vedlegg V, 

b) nr. 23 bokstav l) i vedlegg V når det gjelder kriteriene 

for fastsettelse av en passende balanse mellom faste 

og variable bestanddeler av den samlede godt-

gjøringen, og nr. 23 bokstav o) ii) i vedlegg V når det 

gjelder angivelse av hvilke typer instrumenter som 

oppfyller vilkårene i nevnte nummer, 

c) del 2 i vedlegg VI når det gjelder de kvantitative 

faktorene omhandlet i nr. 12, de kvalitative faktorene 

omhandlet i nr. 13 og referanseverdien omhandlet i  

nr. 14. 

 EBA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennom-

føringsstandarder for Kommisjonen innen 1. januar 2014. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010.» 

41)  I artikkel 156 gjøres følgende endringer: 

a)  Navnet «Den europeiske banktilsynskomité» erstattes 

med «EBA». 

b)  Første ledd skal lyde: 

 «Kommisjonen skal, i samarbeid med EBA og 

medlemsstatene og idet det tas hensyn til bidraget fra 

Den europeiske sentralbank, regelmessig overvåke om 

dette direktiv sammen med direktiv 2006/49/EF har 

betydelige virkninger på den økonomiske konjunk-

turen, og skal i lys av denne undersøkelsen vurdere 

om det er grunn til eventuelle korrigerende tiltak.» 

Artikkel 10 

Endringer av direktiv 2006/49/EF 

I direktiv 2006/49/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 18 skal nytt nummer lyde: 

«5.  Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet) (heretter kalt «EBA»), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(*), 

kan utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å 

fastsette den vurderingsmetoden som vedkommende 

myndigheter skal benytte når institusjoner gis tillatelse til å 

anvende interne modeller for beregning av kapitalkrav i 

henhold til dette direktiv. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1093/2010. 

 ____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.» 

2) I artikkel 22 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «Dersom vedkommende myndigheter avstår fra å anvende 

kapitalkrav på konsolidert grunnlag i henhold til denne 

artikkel, skal de underrette Kommisjonen og EBA.» 

3)  I artikkel 32 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Annet ledd skal lyde: 

 «Vedkommende myndigheter skal underrette EBA, 

Rådet og Kommisjonen om disse framgangsmåtene.» 

b)  Nytt ledd skal lyde: 

 «EBA skal utarbeide retningslinjer for fram-

gangsmåtene omhandlet i dette nummer.»  
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4)  Artikkel 36 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal utpeke de myndighetene som 

skal utføre oppgavene fastsatt i dette direktiv. De skal 

underrette EBA og Kommisjonen om dette og eventuelt 

angi hvordan oppgavene er fordelt.» 

5) I artikkel 38 nr. 1 skal nye ledd lyde: 

«Vedkommende myndigheter skal samarbeide med EBA 

ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Vedkommende myndigheter skal omgående gi EBA alle 

opplysninger som kreves for at den skal kunne utføre sine 

oppgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU)  

nr. 1093/2010, i samsvar med artikkel 35 i nevnte 

forordning.» 

Artikkel 11 

Endringer av direktiv 2009/65/EF 

I direktiv 2009/65/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 skal nytt nummer lyde: 

«8.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (heretter kalt 

«ESMA»), opprettet ved europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1095/2010(*), utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for å angi hvilke opplys-

ninger som skal gis til vedkommende myndigheter i en 

søknad om tillatelse for et UCITS. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd etter fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010. 

 ____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.» 

2) I artikkel 6 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «ESMA skal underrettes om enhver tillatelse som gis, og 

skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over 

alle forvaltningsselskaper med tillatelse.» 

3) I artikkel 7 skal nytt nummer lyde: 

«6.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi 

a) hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende 

myndigheter i forvaltningsselskapets søknad om 

tillatelse, herunder virksomhetsplanen, 

b)  hvilke krav som gjelder for forvaltningsselskapet i 

henhold til nr. 2, og hvilke opplysninger som skal gis i 

meldingen omhandlet i nr. 3, 

c)  hvilke krav som gjelder for aksjeeiere og deltakere med 

kvalifiserende eierandeler, samt hvilke forhold som kan 

hindre vedkommende myndighet i effektivt å utføre 

sine tilsynsoppgaver, som omhandlet i artikkel 8 nr. 1 i 

dette direktiv og i artikkel 10 nr. 1 og 2 i direktiv 

2004/39/EF, i samsvar med artikkel 11 i dette direktiv. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og 

framgangsmåter for framlegging av opplysninger 

omhandlet i første ledd bokstav a) og b). 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

4)  Artikkel 9 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal underrette ESMA og Kommi-

sjonen om alle vanskeligheter av allmenn art som deres 

UCITS-er møter når de markedsfører sine andeler i en 

tredjestat. 

 Kommisjonen skal undersøke disse vanskelighetene snarest 

mulig for å finne en egnet løsning. ESMA skal bistå 

Kommisjonen i utførelsen av denne oppgaven.» 

5) I artikkel 11 skal nytt nummer lyde: 

«3.  For å sikre ensartet harmonisering av dette direktiv 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette en uttømmende liste over opplys-

ninger som omhandlet i denne artikkel, med henvisning til 

artikkel 10b nr. 4 i direktiv 2004/39/EF, som aktuelle 

erververe skal ta med i sin melding, uten at det berører 

artikkel 10a nr. 2 i nevnte direktiv. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, 

maler og framgangsmåter for samrådet mellom berørte 

vedkommende myndigheter som omhandlet i denne 

artikkel, med henvisning til artikkel 10 nr. 4 i direktiv 

2004/39/EF.  



Nr. 55/348 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

6)  I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

«3.  Med forbehold for artikkel 116 skal 

Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i 

artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som fastsetter 

framgangsmåtene og ordningene nevnt i nr. 1 annet 

ledd bokstav a), og krav til oppbygning og 

organisering med sikte på å redusere interessekon-

fliktene nevnt i nr. 1 annet ledd bokstav b).». 

ii)  Annet ledd oppheves. 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«4.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for 

anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av 

Kommisjonen med hensyn til framgangsmåter, 

ordninger, strukturer og organisatoriske krav som er 

omhandlet i nr. 3. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

7)  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  I første ledd skal innledende tekst lyde: 

«2.  Med forbehold for artikkel 116 skal 

Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i 

artikkel 112a og 112b, vedta tiltak for å sikre at 

forvaltningsselskapet utfører oppgavene som er 

fastsatt i nr. 1, særlig for å». 

ii)  Annet ledd oppheves. 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«3.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette de delegerte 

rettsaktene som Kommisjonen vedtar om kriteriene, 

prinsippene og trinnene som er omhandlet i nr. 2. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

8) I artikkel 17 skal nytt nummer lyde: 

«10.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilke opplysninger som skal 

framlegges i samsvar med nr. 1, 2, 3, 8 og 9. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og 

framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar 

med nr. 3 og 9. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

9) I artikkel 18 skal nytt nummer lyde: 

«5.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilke opplysninger som skal fram-

legges i samsvar med nr. 1, 2 og 4. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler og 

framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar 

med nr. 2 og 4. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

10) I artikkel 20 skal nytt nummer lyde: 

«5.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilke opplysninger som skal 

framlegges for vedkommende myndigheter i en søknad 

om å tillatelse til å forvalte et UCITS som er etablert i en 

annen medlemsstat. 

Kommisjonen kan vedta de tekniske regulerings-

standardene nevnt i første ledd etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.  
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For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler 

og framgangsmåter for slik framlegging av opplysninger. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i tredje ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

11)  I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Dersom forvaltningsselskapet til tross for 

tiltakene truffet av vedkommende myndigheter i 

forvaltningsselskapets hjemstat, eller fordi disse 

tiltakene viser seg å være utilstrekkelige eller ikke er 

tilgjengelige i vedkommende medlemsstat, fortsatt 

nekter å framlegge de opplysningene forvaltnings-

selskapets vertsstat har anmodet om i henhold til nr. 2, 

eller fortsetter å overtre lover og forskrifter omhandlet 

i samme nummer som gjelder i vertsstaten, kan 

vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 

vertsstat treffe et av følgende tiltak: 

a)  etter å ha underrettet vedkommende myndigheter i 

forvaltningsselskapets hjemstat, treffe hensikts-

messige tiltak, herunder i henhold til artikkel 98 

og 99, for å hindre eller straffe ytterlige uregel-

messigheter og om nødvendig hindre at forvalt-

ningsselskapet innleder ytterligere transaksjoner 

på dens territorium. Medlemsstatene skal sørge for 

at de rettsdokumentene som er nødvendige for å 

treffe nevnte tiltak på deres territorium, kan 

forkynnes for forvaltningsselskapene. Dersom de 

tjenestene som ytes på territoriet til forvalt-

ningsselskapets vertsstat, består i forvaltning av et 

UCITS, kan forvaltningsselskapets vertsstat kreve 

at forvaltningsselskapet bringer forvaltningen av 

dette UCITS-et til opphør, eller 

b)  dersom de anser at vedkommende myndighet i 

forvaltningsselskapets hjemstat ikke har handlet 

på en hensiktsmessig måte, henvise saken til 

ESMA, som kan handle i samsvar med den 

myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i 

forordning (EU)1095/2010.» 

b)  I nr. 7 skal første og annet ledd lyde: 

«7.  Før framgangsmåten fastsatt i nr. 3, 4 eller 5 

iverksettes, kan vedkommende myndigheter i 

forvaltningsselskapets vertsstat i hastesaker treffe de 

tiltakene som er nødvendige for å verne interessene til 

investorer og andre som ytes tjenester. Kommisjonen, 

ESMA og vedkommende myndigheter i de andre 

berørte medlemsstatene skal snarest underrettes om 

slike tiltak. 

Etter å ha rådspurt vedkommende myndigheter i den 

berørte medlemsstaten kan Kommisjonen gjøre vedtak 

om at vedkommende medlemsstat skal endre eller 

oppheve disse tiltakene, uten at det berører ESMAs 

myndighet i henhold til artikkel 17 i forordning (EU) 

nr. 1095/2010.» 

c)  I nr. 9 skal første ledd lyde: 

«9.  Medlemsstatene skal underrette ESMA og 

Kommisjonen om antallet og typen av tilfeller der de 

nekter å gi tillatelse i henhold til artikkel 17, eller 

avslår søknaden i henhold til artikkel 20, samt om 

eventuelle tiltak som er truffet i henhold nr. 5 i denne 

artikkel.» 

12)  I artikkel 23 nr. 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

«6.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på 

vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak i 

forbindelse med de tiltakene som depotmottakeren 

skal treffe for å kunne utføre sine plikter overfor et 

UCITS som forvaltes av et forvaltningsselskap 

opprettet i en annen medlemsstat, herunder de 

opplysningene som skal inngå i standardavtalen som 

skal benyttes av depotmottakeren og forvaltnings-

selskapet i samsvar med nr. 5.» 

b)  Annet ledd oppheves. 

13) I artikkel 29 skal nye numre lyde: 

«5. For å sikre ensartet harmonisering av dette direktiv 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi 

a)  hvilke opplysninger som skal gis til vedkommende 

myndigheter i investeringsselskapets søknad om 

tillatelse, herunder virksomhetsplanen, og 

b)  forhold som kan hindre vedkommende myndighet i 

effektivt å utføre sine tilsynsoppgaver i henhold til  

nr. 1 bokstav c). 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

6.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne 

artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette standardskjemaer, maler 

og framgangsmåter for framlegging av opplysninger i 

henhold til nr. 5 første ledd bokstav a). 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.»  
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14)  Artikkel 32 nr. 6 skal lyde: 

«6.  Medlemsstatene skal meddele ESMA og Kommi-

sjonen navnet på de investeringsselskapene som nyter 

godt av unntakene i nr. 4 og 5.» 

15)  I artikkel 33 nr. 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

«6.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på 

vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak i 

forbindelse med de tiltakene som depotmottakeren 

skal treffe for å kunne utføre sine plikter overfor et 

UCITS som forvaltes av et forvaltningsselskap 

opprettet i en annen medlemsstat, herunder de opplys-

ningene som skal inngå i standardavtalen som skal 

benyttes av depotmottakeren og forvaltningsselskapet 

i samsvar med nr. 5.» 

b)  Annet ledd oppheves. 

16)  I artikkel 43 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 5 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

«5.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på 

vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som 

nærmere angir innholdet, formatet og fram-

leggingsmåten for opplysningene omhandlet i  

nr. 1 og 3.» 

ii)  Annet ledd oppheves. 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«6.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for 

anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av 

Kommisjonen med hensyn til innholdet, formatet og 

framleggingsmåten for opplysningene omhandlet i  

nr. 1 og 3 i denne artikkel. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

17) I artikkel 50 skal nytt nummer lyde: 

«4.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette bestemmelser om i hvilke 

kategorier av eiendeler UCITS-er kan investere i henhold 

til denne artikkel og i henhold til delegerte rettsakter som 

Kommisjonen vedtar om slike bestemmelser. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

18)  I artikkel 51 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «Vedkommende myndigheter skal sikre at alle 

opplysninger som mottas i henhold til tredje ledd, og 

som samles inn for alle forvaltnings- og investerings-

selskaper de fører tilsyn med, er tilgjengelige for 

ESMA i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) 

nr. 1095/2010, og for Det europeiske råd for 

systemrisiko (ESRB), opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av  

24. november 2010 om makrotilsyn med finans-

systemet i Den europeiske union og om opprettelse av 

et europeisk råd for systemrisiko(*), i samsvar med 

artikkel 15 i nevnte forordning med sikte på å 

overvåke systemrisikoer på unionsplan. 

 ____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Med forbehold for artikkel 116 skal Kommi-

sjonen, ved hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 112a og 

112b, vedta tiltak som fastsetter 

a)  kriterier for vurdering av egnetheten av risiko-

styringsprosessen som forvaltningsselskapet har 

benyttet i samsvar med nr. 1 første ledd, 

b)  nærmere regler for nøyaktig og uavhengig 

vurdering av OTC-derivatenes verdi, og 

c)  nærmere regler for innholdet i opplysningene 

omhandlet i nr. 1 tredje ledd og hvordan de 

formidles til vedkommende myndigheter i forvalt-

ningsselskapets hjemstat.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«5.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for 

anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av 

Kommisjonen med hensyn til kriteriene og reglene 

som er omhandlet i nr. 4. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.»  



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/351 

 

19)  I artikkel 52 nr. 4 skal tredje ledd lyde: 

 Medlemsstatene skal oversende ESMA og Kommisjonen 

en liste over de kategoriene obligasjoner som er nevnt i 

første ledd, og over de kategoriene utstedere som i 

henhold til loven og bestemmelsene om tilsyn nevnt i 

første ledd, er gitt tillatelse til å utstede obligasjoner som 

oppfyller kriteriene fastsatt i denne artikkel. Listene skal 

følges av en kortfattet redegjørelse for de tilbudte 

garantienes status. Kommisjonen og ESMA skal umid-

delbart oversende disse opplysningene til de andre med-

lemsstatene sammen med eventuelle merknader som de 

anser som hensiktsmessige, og skal gjøre opplysningene 

tilgjengelige for offentligheten på sitt nettsted. Slike 

meddelelser kan drøftes i Den europeiske verdipapir-

komité nevnt i artikkel 112 nr. 1.» 

20)  I artikkel 60 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i)  I første ledd skal innledende tekst lyde: 

«6.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på 

vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som 

angir». 

ii)  Annet ledd oppheves. 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«7.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for 

anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av 

Kommisjonen med hensyn til den avtalen, de tiltakene 

og de framgangsmåtene som er omhandlet i nr. 6. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

21)  I artikkel 61 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på 

vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak for 

nærmere å angi 

a)  hvilke opplysninger som skal inngå i avtalen 

omhandlet i nr. 1, og 

b)  hvilke typer uregelmessigheter omhandlet i nr. 2 

som anses å ha en negativ innvirkning på 

tilføringsfondet.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«4.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for 

anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av 

Kommisjonen med hensyn til den avtalen, de tiltakene 

og de typene uregelmessigheter som er omhandlet i  

nr. 3. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

22)  Artikkel 62 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 

112a og 112b, vedta tiltak som angir innholdet i avtalen 

omhandlet i nr. 1 første ledd.» 

23)  I artikkel 64 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på 

vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak som 

angir 

a)  hvordan og i hvilket format opplysningene 

omhandlet i nr. 1 skal framlegges, eller 

b)  i tilfeller der et tilføringsfond overfører alle eller 

deler av sine eiendeler til mottakerfondet i bytte 

mot andeler, framgangsmåten for vurdering og 

revisjon av slike bidrag i naturalier og hvilken 

rolle tilføringsfondets depotmottaker skal ha i 

denne prosessen.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«5.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

framgangsmåten for framlegging av opplysninger kan 

ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for å fastsette vilkårene for anven-

delse av de delegerte rettsaktene som vedtas av 

Kommisjonen med hensyn til formatet og fram-

leggingsmåten for opplysningene samt fram-

gangsmåten som er omhandlet i nr. 4. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

24) I artikkel 69 skal nytt nummer lyde: 

«5.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette nærmere bestemmelser om 

innholdet av prospektet, årsberetningen og halvårs-

beretningen som fastsatt i vedlegg I, og om disse 

dokumentenes format.  
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Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

25)  I artikkel 75 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 

112a og 112b, vedta tiltak som fastsetter hvilke særlige 

vilkår som må være oppfylt når prospektet framlegges på 

et annet varig medium enn papir eller på et nettsted som 

ikke utgjør et varig medium.» 

26)  I artikkel 78 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 7 skal lyde: 

«7.  Kommisjonen skal, ved hjelp av delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på 

vilkårene i artikkel 112a og 112b, vedta tiltak for å 

angi følgende: 

a)  detaljert og uttømmende innhold i nøkkelinforma-

sjonen som skal formidles til investorene som 

omhandlet i nr. 2-4, 

b)  detaljert og uttømmende innhold i nøkkelinforma-

sjonen som skal formidles til investorene i 

følgende særtilfeller: 

i)  for UCITS-er med forskjellige investerings-

avdelinger, den nøkkelinformasjonen som 

skal formidles til investorer som tegner seg 

for en bestemt investeringsavdeling, herunder 

en beskrivelse av hvordan de kan bytte 

investeringsavdeling og kostnadene knyttet 

til dette, 

ii)  for UCITS-er som tilbyr forskjellige aksje-

klasser, den nøkkelinformasjonen som skal 

formidles til investorer som tegner seg for en 

bestemt aksjeklasse, 

iii)  for fond i fond-strukturer, den nøkkel-

informasjonen som skal formidles til 

investorer som tegner seg for et UCITS som 

selv investerer i UCITS-er, eller innretninger 

for kollektiv investering som omhandlet i 

artikkel 50 nr. 1 bokstav e), 

iv)  for mottakerfond / tilføringsfond-strukturer, 

den nøkkelinformasjonen som skal formidles 

til investorer som tegner seg for et tilførings-

fond, 

v)  for strukturerte, kapitalbeskyttede og andre 

tilsvarende UCITS-er, den nøkkelinforma-

sjonen som skal formidles til investorer når 

det gjelder disse UCITS-enes særtrekk, og 

c)  nærmere opplysninger om formatet på og pre-

sentasjonen av den nøkkelinformasjonen som skal 

formidles til investorene, som omhandlet i nr. 5.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«8.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette vilkårene for 

anvendelse av de delegerte rettsaktene som vedtas av 

Kommisjonen i samsvar med nr. 7, med hensyn til 

opplysningene nevnt i nr. 3. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

27)  Artikkel 81 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 

112a og 112b, vedta tiltak for å fastsette hvilke særlige 

vilkår som må være oppfylt når nøkkelinformasjonen 

framlegges på et annet varig medium enn papir eller på et 

nettsted som ikke utgjør et varig medium.» 

28) I artikkel 83 skal nytt nummer lyde: 

«3.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å angi hvilke krav som i henhold til denne 

artikkel gjelder for lån. 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

29) I artikkel 84 skal nytt nummer lyde: 

«4.  For å sikre ensartet harmonisering av denne artikkel 

kan ESMA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette vilkårene som UCITS-er skal 

oppfylle når det er vedtatt midlertidig utsettelse av 

gjenkjøp eller innløsning av andeler i UCITS-er som 

omhandlet i nr. 2 bokstav a). 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske 

reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

30)  Artikkel 95 skal lyde: 

«Artikkel 95 

1.  Kommisjonen kan, ved hjelp av delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og på vilkårene i artikkel 

112a og 112b, vedta tiltak som angir 

a)  omfanget av opplysningene omhandlet i artikkel 91  

nr. 3,  
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b)  hvordan det skal tilrettelegges for tilgang for ved-

kommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat til 

opplysningene eller dokumentene omhandlet i artikkel 

93 nr. 1-3 i samsvar med artikkel 93 nr. 7. 

2.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

artikkel 93 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette 

a)  utformingen av og innholdet i en standardmodell for 

melding som UCITS-ene skal benytte ved meldingen 

omhandlet i artikkel 93 nr. 1, herunder en angivelse av 

hvilket dokument oversettelsen gjelder, 

b)  utformingen av og innholdet i en standardmodell for 

bekreftelse som skal benyttes av vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene omhandlet i artikkel 93 

nr. 3, 

c)  framgangsmåten for utveksling av opplysninger og 

bruk av elektronisk kommunikasjon mellom ved-

kommende myndigheter ved melding i henhold til 

bestemmelsene i artikkel 93. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

31)  Artikkel 97 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal utpeke de vedkommende 

myndighetene som skal utføre oppgavene nevnt i dette 

direktiv. De skal underrette ESMA og Kommisjonen om 

dette og eventuelt angi hvordan oppgavene er fordelt.» 

32)  I artikkel 101 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide 

med ESMA ved anvendelsen av dette direktiv, i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010. 

 Vedkommende myndigheter skal omgående gi ESMA 

alle opplysninger som kreves for at den skal kunne 

utføre sine oppgaver, i samsvar med artikkel 35 i 

forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

b)  Nr. 8 og 9 skal lyde: 

«8.  Vedkommende myndigheter kan henvise tilfeller 

til ESMA der en anmodning 

a)  om å utveksle opplysninger som fastsatt i artikkel 

109 er avvist eller ikke er blitt etterkommet innen 

rimelig tid, 

b)  om å utføre en gransking eller et stedlig tilsyn som 

fastsatt i artikkel 110, er avvist eller ikke er blitt 

etterkommet innen rimelig tid, eller 

c)  om tillatelse til å la sine tjenestemenn følge 

tjenestemennene til vedkommende myndighet i 

den andre medlemsstaten er avvist eller ikke er 

blitt etterkommet innen rimelig tid. 

Med forbehold for artikkel 258 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) kan ESMA i 

situasjoner som er omhandlet i første ledd, handle 

i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold 

til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, 

uten at det berører mulighetene for å nekte å 

etterkomme en anmodning om opplysninger eller 

om en gransking som omhandlet i nr. 6 i denne 

artikkel eller ESMAs mulighet til å handle i 

samsvar med artikkel 17 i nevnte forordning, i 

slike tilfeller. 

9.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av 

denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for å fastsette felles fram-

gangsmåter for samarbeid mellom vedkommende 

myndigheter ved gjennomføring av stedlige tilsyn og 

granskinger som omhandlet i nr. 4 og 5. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i 

samsvar med artikkel 15 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

33)  I artikkel 102 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

«2.  Nr. 1 skal ikke hindre vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene i å utveksle opplys-

ninger i samsvar med dette direktiv eller annet unions-

regelverk som gjelder for UCITS-er eller foretak som 

medvirker i deres forretningsvirksomhet, eller i å 

oversende opplysningene til ESMA i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1095/2010 eller ESRB. Disse 

opplysningene skal være underlagt taushetsplikt som 

fastsatt i nr. 1.» 

b)  I nr. 5 skal ny bokstav lyde: 

«d)  ESMA, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010(*), Den europeiske til-

synsmyndighet (Den europeiske til-

synsmyndighet for forsikring og tjenestepen-

sjoner), opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(**), og 

ESRB. 

 ____________  

(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12. 

(**) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.» 

34)  I artikkel 103 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal underrette ESMA, Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om hvilke 

myndigheter som kan motta opplysninger i henhold til 

nr. 1.»  
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b)  Nr. 7 skal lyde: 

«7.  Medlemsstatene skal underrette ESMA, Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om hvilke 

myndigheter eller organer som kan motta opplys-

ninger i henhold til nr. 4.» 

35)  Artikkel 105 skal lyde: 

«Artikkel 105 

For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette 

direktivs bestemmelser om utveksling av opplysninger kan 

ESMA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for å fastsette vilkårene for anvendelse med 

hensyn til framgangsmåtene for utveksling av opplys-

ninger mellom vedkommende myndigheter og mellom 

vedkommende myndigheter og ESMA. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske 

gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.» 

36)  I artikkel 108 nr. 5 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd bokstav b) skal lyde: 

«b)  om nødvendig bringe saken inn for ESMA, som 

kan handle i samsvar med den myndighet den er 

gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU)  

nr. 1095/2010.» 

b)  Annet ledd skal lyde: 

 «Kommisjonen og ESMA skal omgående underrettes 

om eventuelle tiltak som treffes i henhold til første 

ledd i bokstav a).» 

37)  Overskriften til kapittel XIII skal lyde: 

«DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOM-

FØRINGSMYNDIGHET». 

38)  Artikkel 111 skal lyde: 

«Artikkel 111 

Kommisjonen kan vedta tekniske endringer av dette 

direktiv på følgende områder: 

a)  avklaring av definisjonene for å sikre ensartet 

harmonisering og anvendelse av dette direktiv i hele 

Unionen, eller 

b)  tilpasning av terminologien og formuleringen av 

definisjonene i samsvar med senere rettsakter om 

UCITS-er og tilknyttede spørsmål. 

 Tiltakene nevnt i første ledd skal vedtas ved hjelp av 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 112 nr. 2-4 og 

på vilkårene i artikkel 112a og 112b.» 

39)  Artikkel 112 skal lyde: 

«Artikkel 112 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske 

verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 

2001/528/EF. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene 

nevnt i artikkel 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 

78, 81, 95 og 111 skal gis Kommisjonen for en periode på 

fire år fra 4. januar 2011. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest seks 

måneder før utgangen av fireårsperioden. Den delegerte 

myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av 

samme varighet med mindre Europaparlamentet eller 

Rådet tilbakekaller den i samsvar med artikkel 112a. 

3.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 

skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig 

om dette. 

4.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 112a og 112b.» 

40)  Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 112a 

Tilbakekalling av delegert myndighet 

1.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 12, 14, 

23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 og 111 kan 

når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. 

2.  Institusjonen som har innledet en intern fram-

gangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet skal 

tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre 

institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før endelig 

beslutning treffes, med angivelse av hvilken delegert 

myndighet som kan bli tilbakekalt. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører 

å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et senere 

tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. Den skal kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende. 

Artikkel 112b 

Innsigelser mot delegerte rettsakter 

1.  Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse mot 

en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra den 

dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller 

Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder.  
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2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen 

nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende og tre i kraft den dag som angis der. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist 

dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt 

i nr. 1, trer den ikke i kraft. I samsvar med artikkel 296 i 

TEUV skal institusjonen som gjør innsigelse mot den 

delegerte rettsakten, grunngi dette.» 

Artikkel 12 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 1. januar 2014 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvorvidt ESA-

myndighetene har oversendt utkastene til tekniske regulerings-

standarder og til tekniske gjennomføringsstandarder i henhold 

til dette direktiv, uavhengig av om oversendelsen er obliga-

torisk eller frivillig, sammen med eventuelle egnede forslag. 

Artikkel 13 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Innen 31. desember 2011 skal medlemsstatene sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 1 nr. 1 og 2, artikkel 2 nr. 1 bokstav a), artikkel 2 nr. 2, 

5, 7 og 9, artikkel 2 nr. 11 bokstav b), artikkel 3 nr. 4, artikkel 3 

nr. 6 bokstav a) og b), artikkel 4 nr. 1 bokstav a), artikkel 4  

nr. 3, artikkel 5 nr. 5 bokstav a), artikkel 5 nr. 5 bokstav b) 

første ledd, artikkel 5 nr. 6, 8 og 9 (i forbindelse med artikkel 

18 nr. 3 i direktiv 2003/71/EF), artikkel 5 nr. 10, artikkel 5  

nr. 11 bokstav a) og b), artikkel 5 nr. 12, artikkel 6 nr. 1  

(i forbindelse med artikkel 5 nr. 3 første ledd i direktiv 

2004/39/EF), artikkel 6 nr. 3, artikkel 6 nr. 5 bokstav a), 

artikkel 6 nr. 10, 13, 14 og 16, artikkel 6 nr. 17 bokstav a) og 

b), artikkel 6 nr. 18 og 19 (i forbindelse med artikkel 53 nr. 3 

første ledd i direktiv 2004/39/EF), artikkel 6 nr. 21 bokstav a) 

og b), artikkel 6 nr. 23 bokstav b), artikkel 6 nr. 24, 25 og 27, 

artikkel 7 nr. 12 bokstav a), artikkel 7 nr. 13-16, artikkel 9 nr. 1 

bokstav a), artikkel 9 nr. 2-4, 10-12, 15-18, 20, 29 og 32, 

artikkel 9 nr. 33 bokstav a) og b), artikkel 9 nr. 33 bokstav d) 

ii)-iv), artikkel 9 nr. 34 og 35, artikkel 9 nr. 36 bokstav b) ii), 

artikkel 9 nr. 37 bokstav b), artikkel 9 nr. 38 og 39, artikkel 10 

nr. 2, artikkel 10 nr. 3 bokstav a), artikkel 10 nr. 4, artikkel 11 

nr. 2, 4, 11, 14, 19 og 31, artikkel 11 nr. 32 bokstav b) i 

forbindelse med artikkel 101 nr. 8 i direktiv 2009/65/EF, og 

artikkel 11 nr. 33, 34 og 36 i dette direktiv. De skal umiddelbart 

oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 

sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 

bestemmelsene og dette direktiv. 

Når de vedtas av medlemsstatene, skal disse tiltakene 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 blir vedtatt på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 15 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2018/217 

av 31. januar 2018 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods ved 

tilpasning av avsnitt I.1 i vedlegg I til den vitenskapelige og tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF vises det til bestemmelser i den internasjonale avtalen om innlands 

transport av farlig gods på vei som definert i artikkel 2 i nevnte direktiv. 

2) Bestemmelsene i denne internasjonale avtalen skal ajourføres regelmessig i samsvar med artikkel 14 i Den europeiske 

avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Den sist endrede utgaven av den internasjonale avtalen får 

anvendelse fra 3. januar 2018. 

3) Avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF skal lyde: 

«I.1 ADR 

I vedlegg A og B til ADR, som får anvendelse fra 3. januar 2018, erstattes «avtalepart» med «medlemsstat» der det er 

relevant.» 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 3. juli 2018 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

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

området dette direktiv omhandler. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 42 av 15.2.2018, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 
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Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 31. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/2397 

av 12. desember 2017 

om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier og om oppheving av 

rådsdirektiv 91/672/EØF og rådsdirektiv 96/50/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 91/672/EØF(3) og rådsdirektiv 96/50/EF(4) er de første skrittene i retning av harmonisering og 

anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner for besetningsmedlemmer i fart på innlands vannveier. 

2) Kravene til besetningsmedlemmer i skipsfart på Rhinen hører ikke under virkeområdet for direktiv 91/672/EØF og 

direktiv 96/50/EF og er fastsatt av Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen (CCNR) i henhold til reglene for 

personell i skipsfart på Rhinen. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(5) gjelder for yrker på innlands vannveier, men ikke for skipsførere. 

Gjensidig anerkjennelse av diplomer og sertifikater i henhold til direktiv 2005/36/EF er imidlertid ikke fullt ut tilpasset 

jevnlig og hyppig grensekryssende virksomhet på innlands vannveier i yrker som særlig er å finne på innlands vannveier 

med forbindelse til innlands vannveier i en annen medlemsstat. 

4) En evaluering Kommisjonen foretok i 2014 understreket det faktum at begrensningen av virkeområdet for direktiv 

91/672/EØF og direktiv 96/50/EF til bare å gjelde skipsførere, og manglende automatisk anerkjennelse av 

skipsførersertifikater som er utstedt for Rhinen i samsvar med nevnte direktiver, er til hinder for mobiliteten for 

besetningsmedlemmer i fart på innlands vannveier. 

5) For å legge til rette for mobilitet, ivareta navigasjonssikkerheten og sikre vernet av menneskers liv og av miljøet, er det 

avgjørende at medlemmer av dekksbesetningen, og særlig personer med ansvar for nødssituasjoner om bord i 

passasjerfartøyer og de som arbeider med bunkring av flytende naturgass, har sertifikater som dokumenterer deres 

kvalifikasjoner. For å sikre effektiv håndheving bør de ha med slike sertifikater når de utøver sitt yrke. Dette gjelder 

også for de unge. For dem er det viktig at helse og sikkerhet på arbeidsplassen vernes i samsvar med rådsdirektiv 

94/33/EF(6).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 27.12.2017, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 389 av 21.10.2016, s. 93. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. november 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 4. desember 2017. 

(3) Rådsdirektiv 91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av gods og 

passasjerer på innlands vannveier (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29). 

(4) Rådsdirektiv 96/50/EF av 23. juli 1996 om harmonisering av vilkårene for ervervelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av 

gods og passasjerer på innlands vannveier i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 31). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT L 255 av 30.9.2005, 

s. 22). 

(6) Rådsdirektiv 94/33/EF av 22. juni 1994 om vern av unge personer på arbeidsplassen (EFT L 216 av 20.8.1994, s. 12). 
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6) Bruk av sports- eller fritidsbåter, drift av ferger uten egen framdrift og navigering av fartøyer som brukes av væpnede 

styrker eller beredskapstjenester, krever ikke de samme kvalifikasjoner som yrkestrafikk med transport av varer og 

personer. Derfor bør personer som driver slik virksomhet, ikke omfattes av dette direktiv. 

7) Skipsførere som navigerer under forhold som utgjør en særlig sikkerhetsrisiko, bør ha særskilt tillatelse, ikke minst til å 

navigere store konvoier, navigere farkoster som går på flytende naturgass, navigere under forhold med nedsatt sikt, 

navigere på innlands vannveier av maritim karakter eller navigere på vannveier som utgjør en særlig navigasjonsrisiko. 

For å få en slik tillatelse må skipsføreren kunne dokumentere en bestemt tilleggskompetanse. 

8) For å ivareta navigasjonssikkerheten bør medlemsstatene kartlegge innlands vannveier av maritim karakter etter 

harmoniserte kriterier. Kompetansekravene for fart på disse vannveiene bør fastlegges på unionsplan. Medlemsstatene 

bør, uten å begrense mobiliteten for skipsførere unødig, når det er nødvendig for å ivareta navigasjonssikkerheten og 

eventuelt i samarbeid med den relevante europeiske elvekommisjonen, også ha mulighet til å kartlegge vannveier som 

utgjør en særlig navigasjonsrisiko, i samsvar med harmoniserte kriterier og prosedyrer i henhold til dette direktiv. I slike 

tilfeller bør de tilknyttede kompetansekravene fastsettes på nasjonalt plan. 

9) Med sikte på å bidra til mobilitet for personer som deltar i driften av farkoster i hele Unionen, og ettersom alle 

kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker utstedt i samsvar med dette direktiv bør oppfylle nødvendige 

minstestandarder i samsvar med harmoniserte kriterier, bør medlemsstatene anerkjenne yrkeskvalifikasjoner som er 

sertifisert i samsvar med dette direktiv. Den som har slike kvalifikasjoner, bør derfor kunne utøve sitt yrke på alle 

innlands vannveier i Unionen. 

10) Ettersom det ikke er noen grensekryssende virksomhet på visse nasjonale innlands vannveier, og for å kunne redusere 

kostnadene, bør medlemsstatene ha mulighet til å fastsette at EU-kvalifikasjonssertifikater ikke er obligatoriske på 

nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til en innlands vannvei i en annen medlemsstat. EU-sertifikater bør 

imidlertid gi adgang til navigasjon på slike vannveier uten noen videre forbindelse. 

11) Direktiv 2005/36/EF får fortsatt anvendelse på medlemmer av dekksbesetningen som er unntatt fra kravet om å ha et 

EU-kvalifikasjonssertifikat utstedt i samsvar med dette direktiv, og det får også fortsatt anvendelse på kvalifikasjoner 

for innlands vannveier som ikke omfattes av dette direktiv. 

12) Når medlemsstatene gjør unntak fra plikten til å ha med et EU-kvalifikasjonssertifikat, bør de anerkjenne EU-

kvalifikasjonssertifikater for personer som driver virksomhet på nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til det 

seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat der unntaket får anvendelse. Disse medlemsstatene bør også sørge for at 

data om navigasjonstid og gjennomførte turer på disse innlands vannveiene bekreftes i fartsbøkene til personer som har 

et EU-kvalifikasjonssertifikat, dersom besetningsmedlemmet ber om det. Dessuten bør disse medlemsstatene treffe og 

iverksette hensiktsmessige tiltak og sanksjoner for å hindre bedrageri og annen ulovlig praksis i forbindelse med EU-

kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker på disse innlands vannveier uten videre forbindelse. 

13) Medlemsstater som anvender unntak fra plikten til å ha med et EU-kvalifikasjonssertifikat, bør ha mulighet til å oppheve 

EU-kvalifikasjonssertifikater midlertidig for personer som driver virksomhet på deres nasjonale innlands vannveier uten 

forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat der unntaket får anvendelse. 

14) En medlemsstat som ikke har innlands vannveier med forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat, 

og som beslutter ikke å utstede EU-kvalifikasjonssertifikater i samsvar med dette direktiv, ville vært pålagt en urimelig 

og unødvendig forpliktelse om den var nødt til å innarbeide og gjennomføre alle bestemmelser i dette direktiv. En slik 

medlemsstat bør derfor unntas fra forpliktelsen til å innarbeide og gjennomføre bestemmelsene om sertifisering av 

kvalifikasjoner, så lenge den beslutter ikke å utstede EU-kvalifikasjonssertifikater. En slik medlemsstat bør likevel ha 

plikt til å anerkjenne EU-kvalifikasjonssertifikatet på sitt territorium med sikte på å fremme arbeidstakernes mobilitet i 

Unionen, minske den administrative byrden knyttet til arbeidskraftmobilitet og gjøre yrket mer attraktivt.  
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15) I en rekke medlemsstater er fart på innlands vannveier sjeldent, og noe som bare tjener lokale eller sesongavhengige 

interesser på vannveier uten forbindelse til andre medlemsstater. Selv om prinsippet om anerkjennelse av 

yrkessertifikater etter dette direktiv også bør respekteres i disse medlemsstatene, bør den administrative byrden være 

forholdsmessig. Gjennomføringstiltak, for eksempel databaser og registre, kan bety en betydelig administrativ byrde 

uten noen virkelig nytte, ettersom informasjonsstrømmen mellom medlemsstatene også kan oppnås ved andre former for 

samarbeid. Det er derfor grunn til å tillate at de berørte medlemsstatene innarbeider bare de minstebestemmelser som er 

nødvendige for anerkjennelse av yrkessertifikater utstedt i samsvar med dette direktiv. 

16) I visse medlemsstater er fart på innlands vannveier ikke teknisk mulig. Krav om at disse medlemsstatene skal innarbeide 

dette direktiv, ville derfor innebære en urimelig administrativ byrde for dem. 

17) Det er viktig at sektoren for fart på innlands vannveier kan tilby programmer som er rettet både mot å beholde personer 

over 50 år, og mot å bedre de unges ferdigheter og sysselsettingsmuligheter. 

18) Kommisjonen bør sikre like vilkår for alle besetningsmedlemmer som utelukkende og jevnlig utøver sitt yrke i Unionen, 

og bør stanse enhver nedadgående lønnsspiral, samt enhver forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet, bosted eller 

registreringsflagg. 

19) I lys av det etablerte samarbeidet mellom Unionen og CCNR fra 2003 og til i dag, som har ført til at Den europeiske 

komité for utarbeiding av standarder på innlands vannveier (CESNI) ble opprettet i regi av CCNR, og med sikte på å 

effektivisere de rettslige rammene for yrkeskvalifikasjoner i Europa, bør kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og 

loggbøker utstedt i samsvar med reglene for personell i skipsfart på Rhinen, som inneholder krav som er identiske med 

kravene i dette direktiv, være gyldige på alle innlands vannveier i Unionen. Slike kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker 

og loggbøker utstedt av tredjestater bør anerkjennes i Unionen, forutsatt at dette er gjensidig. 

20) Det er viktig at arbeidsgivere anvender sosial- og arbeidsretten i medlemsstaten der virksomheten finner sted, når de 

ansetter dekksbesetning i Unionen med kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker som er utstedt av tredjestater, 

og som er anerkjent av ansvarlige myndigheter i Unionen. 

21) For å kunne fjerne flere hindringer for arbeidskraftmobilitet og effektivisere de rettslige rammene for yrkeskvalifi-

kasjoner i Europa ytterligere, kan alle kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker eller loggbøker utstedt av en tredjestat på 

grunnlag av krav som er identiske med kravene i dette direktiv, også anerkjennes på alle vannveier i Unionen, forutsatt 

at Kommisjonen har foretatt en vurdering, og forutsatt at vedkommende tredjestat anerkjenner dokumenter utstedt i 

samsvar med dette direktiv. 

22) Medlemsstatene bør bare utstede kvalifikasjonssertifikater til personer som har det minste kompetansenivå, den 

minstealder, den medisinske skikkethet og den navigasjonstid som kreves for å oppnå en bestemt kvalifikasjon. 

23) Det er viktig at Kommisjonen og medlemsstatene oppmuntrer unge til å skaffe seg yrkeskvalifikasjoner for fart på 

innlands vannveier, og at Kommisjonen og medlemsstatene innfører særlige tiltak med sikte på å støtte tiltakene som 

partene i arbeidslivet treffer i den forbindelse. 

24) For å sikre gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner bør kvalifikasjonssertifikater baseres på den kompetanse som er 

nødvendig for å kunne drifte farkosten. Medlemsstatene bør sørge for at personer som mottar kvalifikasjonssertifikater 

har det tilsvarende minste kompetansenivå, som kontrolleres ved en hensiktsmessig vurdering. Slike vurderinger kan 

gjøres i form av en administrativ prøve, eller de kan inngå i godkjente opplæringsprogrammer som gjennomføres i 

samsvar med felles standarder for å sikre et sammenlignbart minste kompetansenivå for ulike kvalifikasjoner i alle 

medlemsstater. 

25) Når skipsførere navigerer på innlands vannveier i Unionen, bør de kunne anvende reglene for trafikk på innlands 

vannveier, for eksempel Det europeiske regelverk for innlands vannveier (CEVNI) eller andre relevante trafikkregler, 

samt gjeldende regler for bemanning av farkoster, blant annet om hviletid, som fastsatt i Unionens regelverk eller 

nasjonal lovgivning eller i særlige regler vedtatt på regionalt plan, for eksempel reglene for personell i skipsfart på 

Rhinen.  
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26) Fordi utøvelse av skipsføreryrket innebærer et ansvar for sikkerheten, krever navigering ved hjelp av radar og bunkring 

av farkoster som går på flytende naturgass, eller navigering av farkoster som går på flytende naturgass, at det 

kontrolleres ved praktiske prøver om det nødvendige kompetansenivået faktisk er oppnådd. Slike praktiske prøver kan 

gjennomføres med godkjente simulatorer, med sikte på å lette evalueringen av kompetanse ytterligere. 

27) Det er helt avgjørende å kunne bruke radio om bord for å ivareta sikkerheten i fart på innlands vannveier. Det er viktig 

at medlemsstatene oppmuntrer medlemmer av dekksbesetningen som eventuelt skal navigere farkosten, til å skaffe seg 

opplæring og sertifisering for bruk av slike radioer. For skipsførere og rormenn bør slik opplæring og sertifisering være 

obligatorisk. 

28) Det er nødvendig med godkjenning av opplæringsprogrammer for å kunne kontrollere at programmene er i samsvar med 

felles minstekrav med hensyn til innhold og organisering. Et slikt samsvar gjør det mulig å fjerne unødvendige 

hindringer for adgang til yrket ved at personer som allerede har skaffet seg den nødvendig kompetansen i sin 

yrkesrettede opplæring, slipper unødvendige tilleggsprøver. Godkjente opplæringsprogrammer kan også gjøre det lettere 

for arbeidstakere med erfaring fra andre sektorer å gå inn i et yrke på innlands vannveier, ettersom de kan delta i særlige 

opplæringsprogrammer som tar høyde for den kompetansen de allerede har. 

29) For å legge ytterligere til rette for mobilitet for skipsførere bør medlemsstatene, med forbehold om samtykke fra 

medlemsstaten som har en strekning med særlig risiko på innlands vannveier, få mulighet til å vurdere hvilken 

kompetanse som er nødvendig for å kunne navigere langs den bestemte strekningen. 

30) Navigasjonstiden bør kontrolleres ved bekreftet oppføring i fartsboken. For å muliggjøre en slik kontroll bør 

medlemsstatene utstede fartsbøker og loggbøker og sørge for at sistnevnte inneholder registreringer av farkostens turer. 

En kandidats medisinske skikkethet bør bekreftes av en godkjent lege. 

31) Når lasting og lossing krever aktiv navigering, for eksempel mudring eller manøvrer mellom laste- eller lossestedene, 

bør medlemsstatene anse tiden som går med til slik virksomhet som navigasjonstid og registrere den i samsvar med 

dette. 

32) Når tiltakene i dette direktiv medfører behandling av personopplysninger, bør behandlingen skje i samsvar med 

unionsretten om vern av personopplysninger, og særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(1) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(2). 

33) For å bidra til en effektiv forvaltning av kvalifikasjonssertifikater bør medlemsstatene utpeke vedkommende 

myndigheter som skal gjennomføre dette direktiv, og opprette registre for registrering av data om kvalifikasjons-

sertifikater, fartsbøker og loggbøker. For å lette utvekslingen av opplysninger medlemsstatene imellom og med 

Kommisjonen, med sikte på å gjennomføre, håndheve og evaluere dette direktiv, samt for å utarbeide statistikk, 

opprettholde sikkerheten og forenkle navigeringen, bør medlemsstatene innrapportere slike opplysninger, herunder data 

om kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker, ved å legge dem inn i en database som forvaltes av 

Kommisjonen. Kommisjonen bør forvalte databasen i tråd med prinsippene om vern av personopplysninger. 

34) Myndigheter, herunder myndigheter i tredjestater, som utsteder kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker etter 

regler som er identiske med reglene i dette direktiv, behandler personopplysninger. Myndigheter som deltar i 

gjennomføringen og håndhevingen av dette direktiv, og om nødvendig, internasjonale organisasjoner som har fastsatt 

slike identiske regler, bør også ha tilgang til databasen som forvaltes av Kommisjonen for å kunne evaluere dette 

direktiv, utarbeide statistikk, opprettholde sikkerheten, forenkle navigeringen og lette utvekslingen av opplysninger 

mellom disse myndighetene. Tilgangen bør imidlertid gis med forbehold om tilfredsstillende datasikring, særlig når det 

dreier seg om personopplysninger og, når det dreier seg om tredjestater og internasjonale organisasjoner, med forbehold 

om at gjensidighetsprinsippet blir fulgt.  

  

(1) Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 



Nr. 55/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

35) Med sikte på å modernisere sektoren for fart på innlands vannveier ytterligere og redusere den administrative byrden, og 

samtidig gjøre det vanskeligere å manipulere dokumentene, bør Kommisjonen vurdere muligheten for å erstatte 

papirutgaven av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker med elektroniske verktøyer, for eksempel 

elektroniske yrkesbevis og elektroniske fartøyenheter, og i den forbindelse ta hensyn til prinsippet om bedre 

regelverksutforming. 

36) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til en 

eventuell innsigelse mot en medlemsstats planlagte vedtakelse av kompetansekrav knyttet til en særlig risiko langs 

bestemte strekninger på innlands vannveier. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

37) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å 

vedta maler for utstedelse av EU-kvalifikasjonssertifikater, sertifikater på bestått praktisk prøve, fartsbøker og 

loggbøker, og vedta beslutninger om anerkjennelse i samsvar med artikkel 10. Denne myndigheten bør utøves i samsvar 

med forordning (EU) nr. 182/2011. 

38) Med sikte på å sikre harmoniserte minstestandarder for sertifisering av kvalifikasjoner, lette utvekslingen av 

opplysninger mellom medlemsstatene og lette Kommisjonens gjennomføring, overvåking og evaluering av dette 

direktiv, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte delegeres til Kommisjonen med hensyn til fastsettelse av kompetansestandarder, standarder for medisinsk 

skikkethet, standarder for praktisk prøve, standarder for godkjenning av simulatorer og standarder for egenskaper ved og 

bruksvilkår for databasen som Kommisjonen skal vedlikeholde, der det skal lagres en kopi av nøkkeldata om EU-

kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker, loggbøker og godkjente dokumenter. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i 

samsvar med prinsippene i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(2). For å 

sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter mottar Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter samtidig 

som medlemsstatenes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper der 

det arbeides med å utarbeide delegerte rettsakter. 

39) Overgangsbestemmelser bør ikke bare løse problemet med sertifikater utstedt til skipsførere i samsvar med direktiv 

96/50/EF, med reglene for personell i skipsfart på Rhinen eller med nasjonal lovgivning, men også problemet med 

sertifikater utstedt til andre dekksbesetningskategorier som hører under virkeområdet for dette direktiv. Så langt det er 

mulig bør disse bestemmelsene sikre tidligere tilkjente rettigheter og ta sikte på å gi kvalifiserte besetningsmedlemmer 

en rimelig frist til å søke om EU-kvalifikasjonssertifikat. I disse bestemmelsene bør det derfor fastsettes et passende 

tidsrom for fortsatt bruk av nevnte sertifikater på de innlands vannveier i Unionen der de var gyldige før utløpet av 

innarbeidingsperioden. Disse bestemmelsene bør også sikre en ordning med overgang til de nye reglene for alle disse 

sertifikatene, særlig når det dreier seg om strekninger av lokal interesse. 

40) Arbeidet med å harmonisere lovgivning om yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier i Europa går lettere med 

det nære samarbeidet mellom Unionen og CCNR, og med utviklingen av CESNI-standarder. CESNI, som er åpent for 

eksperter fra alle medlemsstater, utarbeider standarder for fart på innlands vannveier, herunder standarder for 

yrkeskvalifikasjoner. Europeiske elvekommisjoner, relevante internasjonale organisasjoner, partene i arbeidslivet og 

yrkessammenslutninger bør delta fullt ut i utformingen og utarbeidingen av CESNI-standarder. Om vilkårene i dette 

direktiv er oppfylt, bør Kommisjonen vise til CESNI-standarder når den vedtar gjennomføringsrettsakter og delegerte 

rettsakter i samsvar med dette direktiv.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(2) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 
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41) Ettersom målet for dette direktiv, som er å fastsette en felles ramme for anerkjennelse av et minste kvalifikasjonsnivå 

ved fart på innlands vannveier, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

42) For å oppnå en bedre kjønnsbalanse i sektoren for fart på innlands vannveier er det viktig å fremme kvinnenes mulighet 

for å kvalifisere seg og gå inn i yrket. 

43) I samsvar med rettspraksis ved Den europeiske Unions domstol må de opplysninger medlemsstatene har plikt til å gi 

Kommisjonen i forbindelse med innarbeiding av et direktiv, være klare og presise. Det er også tilfellet for dette direktiv, 

som fastsetter en særskilt målrettet metode for innarbeiding. 

44) Direktiv 91/672/EØF og direktiv 96/50/EF bør derfor oppheves. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes vilkårene og framgangsmåtene for sertifisering av de kvalifikasjoner som kreves av personer som 

deltar i driften av en farkost i fart på innlands vannveier i Unionen, samt for anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i 

medlemsstatene. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Dette direktiv får anvendelse på dekksbesetningsmedlemmer, eksperter på flytende naturgass og eksperter på 

passasjerfart, om bord i følgende typer farkoster på alle innlands vannveier i Unionen: 

a) Fartøyer med en lengde på minst 20 meter. 

b) Fartøyer der produktet av lengde, bredde og dypgang utgjør et volum på minst 100 kubikkmeter. 

c) Slepe- og skyvebåter som er beregnet på 

 i) å slepe eller skyve fartøyer som nevnt i bokstav a) og b), 

 ii) å slepe eller skyve flytende utstyr, 

 iii) å danne parformasjon med fartøyer nevnt i bokstav a) og b), eller med flytende utstyr. 

d) Passasjerfartøyer. 

e) Fartøyer som er pålagt å ha et godkjenningssertifikat i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(1). 

f) Flytende utstyr. 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på personer 

a) som bruker sports- eller fritidsbåter, 

b) som deltar i driften av ferger uten egen framdrift, 

c) som deltar i driften av farkoster som brukes av de væpnede styrker, styrker som ivaretar offentlig orden, sivilforsvars-

tjenester, vannveisforvaltninger, brannvesen og andre beredskapstjenester.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008,  

s. 13). 



Nr. 55/364 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

3. Med forbehold for artikkel 39 nr. 3 får dette direktiv heller ikke anvendelse på personer som navigerer i medlemsstater 

uten innlands vannveier med forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat, og som utelukkende 

a) navigerer på begrensede strekninger av lokal interesse, der avstanden fra avgangsstedet ikke på noe tidspunkt er mer enn ti 

kilometer, eller 

b) navigerer på sesongbasis. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

 1) «innlands vannvei» en vannvei som ikke er hav, og som er åpen for fart med en farkost som nevnt i artikkel 2, 

 2) «farkost» et fartøy eller flytende utstyr, 

 3) «fartøy» et fartøy for fart på innlands vannveier eller et sjøgående skip, 

 4) «slepebåt» et fartøy som er spesialbygd for sleping, 

 5) «skyvebåt» et fartøy som er spesialbygd for framdrift av en skyvekonvoi, 

 6) «passasjerfartøy» et fartøy som er bygd og utstyrt for transport av mer enn 12 passasjerer, 

 7) «EU-kvalifikasjonssertifikat» et sertifikat utstedt av vedkommende myndighet som bekrefter at en person oppfyller 

kravene i dette direktiv, 

 8) «STCW-konvensjonen» STCW-konvensjonen som definert i artikkel 1 nr. 21 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF(1), 

 9) «dekksbesetningsmedlemmer» personer som deltar i den generelle driften av en farkost i fart på innlands vannveier i 

Unionen, og som utfører ulike oppgaver, for eksempel oppgaver knyttet til navigering, kontroll med driften av farkosten, 

lasting og lossing, stuing, persontransport, maskineri, vedlikehold og reparasjon, kommunikasjon, helse og sikkerhet, samt 

vern av miljøet, men ikke personer som utelukkende arbeider med driften av motorer, kraner eller elektrisk og elektronisk 

utstyr, 

10) «radiooperatørsertifikat» et nasjonalt sertifikat utstedt av en medlemsstat i samsvar med radioreglementet vedlagt den 

internasjonale telekommunikasjonskonvensjonen, som gir tillatelse til å betjene en radiokommunikasjonsstasjon på en 

farkost i fart på innlands vannveier, 

11) «ekspert på passasjerfart» en person som tjenestegjør om bord i fartøyet, og som er kvalifisert til å treffe tiltak i 

nødssituasjoner om bord i passasjerfartøyer, 

12) «ekspert på flytende naturgass» en person som er kvalifisert til å delta i bunkringen av en farkost som bruker flytende 

naturgass som drivstoff, eller til å være skipsfører som navigerer en slik farkost, 

13) «skipsfører» et medlem av dekksbesetningen som er kvalifisert til å navigere en farkost på innlands vannveier i 

medlemsstatene, og som er kvalifisert til å ha overordnet ansvar om bord, herunder for besetningen, for passasjerene og 

for lasten, 

14) «særlig risiko» en sikkerhetsrisiko på grunn av særlige navigasjonsforhold som krever at skipsføreren har kompetanse ut 

over det som er forventet i henhold til de generelle kompetansestandardene på ledelsesnivå, 

15) «kompetanse» dokumentert evne til å bruke de kunnskaper og ferdigheter som kreves i henhold til de fastsatte standardene 

for å kunne utføre de oppgaver som er nødvendige for driften av en farkost på innlands vannveier, på tilfredsstillende 

måte, 

16) «ledelsesnivå» det ansvarsnivå som er knyttet til tjenestegjøring som skipsfører, og til å sikre at andre medlemmer av 

dekksbesetningen utfører alle oppgaver knyttet til driften av en farkost på tilfredsstillende måte,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (EUT L 323 av 

3.12.2008, s. 33). 
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17) «operativt nivå» det ansvarsnivå som er knyttet til tjenestegjøring som elvebåtsmann, befaren elvebåtsmann eller rormann, 

og til kontroll med gjennomføringen av alle oppgaver som hører inn under vedkommendes ansvarsområde, i samsvar med 

hensiktsmessige prosedyrer og under ledelse av en person som tjenestegjør på ledelsesnivå, 

18) «stor konvoi» en skyvekonvoi der produktet av hel lengde og hel bredde av farkosten som skyves, er 7 000 kvadratmeter 

eller mer, 

19) «fartsbok» et personlig register med nærmere opplysninger om et besetningsmedlems arbeidshistorikk, og særlig 

navigasjonstid og gjennomførte turer, 

20) «loggbok» en offisielt fortegnelse over de turer en farkost og dens besetning har gjennomført, 

21) «aktiv fartsbok» eller «aktiv loggbok» en fartsbok eller loggbok der data kan registreres, 

22) «navigasjonstid» den tid, målt i dager, som dekksbesetningsmedlemmer har tilbrakt om bord på en farkost i løpet av en tur 

på innlands vannveier, herunder lasting og lossing som krever aktiv navigering, og som er bekreftet av vedkommende 

myndighet, 

23) «flytende utstyr» en flytende installasjon med arbeidsredskaper som kraner, mudringsutstyr, påledrivere eller heiser, 

24) «lengde» skrogets største lengde i meter, uten ror og baugspryd, 

25) «bredde» skrogets største bredde i meter, målt til platehudens ytterkant (uten skovlhjul, fenderlist og lignende), 

26) «dypgang» den loddrette avstanden i meter mellom det laveste punktet på skroget, uten kjølen eller andre fastgjorte 

festeinnretninger, og vannlinjen ved største dypgående, 

27) «sesongavhengig navigering» navigering som finner sted i høyst seks måneder hvert år. 

KAPITTEL 2 

EU-KVALIFIKASJONSSERTIFIKATER 

Artikkel 4 

Plikt til å ha med et EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning 

1. Medlemsstatene skal sikre at dekksbesetningsmedlemmer i fart på innlands vannveier i Unionen har med enten et EU-

kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning utstedt i samsvar med artikkel 11, eller et sertifikat som er anerkjent i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 eller 3. 

2. For dekksbesetningsmedlemmer, bortsett fra skipsførere, skal EU-kvalifikasjonssertifikat og fartsbok som nevnt i artikkel 

22 være å finne i ett enkelt dokument. 

3. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal sertifikater som innehas av personer som deltar i driften av en farkost, bortsett 

fra skipsførere, og som er utstedt eller anerkjent i samsvar med direktiv 2008/106/EF og derfor i samsvar med STCW-

konvensjonen, være gyldig på sjøgående skip i fart på innlands vannveier. 

Artikkel 5 

Plikt til å ha med et EU-kvalifikasjonssertifikat for særskilte oppgaver 

1. Medlemsstatene skal sikre at eksperter på passasjerfart og eksperter på flytende naturgass har med enten et EU-

kvalifikasjonssertifikat utstedt i samsvar med artikkel 11 eller et sertifikat som er anerkjent i samsvar med artikkel 10 nr. 2  

eller 3. 

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal sertifikater som innehas av personer som deltar i driften av en farkost, og som er 

utstedt eller anerkjent i samsvar med direktiv 2008/106/EF og derfor i samsvar med STCW-konvensjonen, være gyldige på 

sjøgående skip i fart på innlands vannveier.  
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Artikkel 6 

Skipsføreres plikt til å ha særskilt tillatelse 

Medlemsstatene skal sikre at skipsførere har særskilt tillatelse utstedt i samsvar med artikkel 12, når de 

a) navigerer på vannveier som er klassifisert som innlands vannvei av maritim karakter i henhold til artikkel 8, 

b) navigerer på vannveier som er kartlagt som strekninger med særlig risiko på innlands vannvei i henhold til artikkel 9, 

c) navigerer ved hjelp av radar, 

d) navigerer en farkost som bruker flytende naturgass som drivstoff, 

e) navigerer store konvoier. 

Artikkel 7 

Unntak for nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat  

1. En medlemsstat kan unnta de personer som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, artikkel 5 nr. 1 og artikkel 6, og som utelukkende 

driver virksomhet på nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen medlemsstat, 

herunder dem som er klassifisert som innlands vannveier av maritim karakter, fra forpliktelsene i artikkel 4 nr. 1 og 2, artikkel 5 

nr. 1, artikkel 6, artikkel 22 nr. 1 første ledd og artikkel 22 nr. 3 og 6. 

2. En medlemsstat som gir unntak i samsvar med nr. 1, kan utstede kvalifikasjonssertifikater til de personer som er nevnt i 

nr. 1, på vilkår som avviker fra de generelle vilkårene i dette direktiv, forutsatt at slike sertifikater ivaretar et tilfredsstillende 

sikkerhetsnivå. Anerkjennelse av slike sertifikater i andre medlemsstater skal reguleres av direktiv 2005/36/EF eller 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/45/EF(1), alt etter hva som er relevant. 

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om unntak som er gitt i samsvar med nr. 1. Kommisjonen skal gjøre 

informasjon om disse unntakene offentlig tilgjengelig. 

Artikkel 8 

Klassifisering av vannveier av maritim karakter 

1. Medlemsstatene skal klassifisere en strekning på innlands vannvei på sitt territorium som en innlands vannvei av maritim 

karakter når ett av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Konvensjonen om internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen får anvendelse. 

b) Bøyer og skilt er i samsvar med det maritime systemet. 

c) Jordbasert navigasjon er nødvendig på vannveien. 

d) Navigasjon på vannveien krever skipsutstyr som forutsetter spesialkunnskaper for å kunne brukes. 

2. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding når bestemte strekninger på innlands vannveier på deres territorium 

klassifiseres som innlands vannvei av maritim karakter. Med meldingen til Kommisjonen skal det følge en begrunnelse basert 

på kriteriene nevnt i nr. 1. Kommisjonen skal uten unødig opphold gjøre listen over meldte innlands vannveier av maritim 

karakter offentlig tilgjengelig. 

Artikkel 9 

Strekninger med særlig risiko på innlands vannveier  

1. Dersom det er nødvendig for å ivareta navigasjonssikkerheten, kan medlemsstatene kartlegge strekninger med særlig 

risiko på innlands vannveier gjennom deres eget territorium etter framgangsmåten i nr. 2–4 dersom risikoen har følgende 

årsak(er): 

a) Hyppige endringer i strømningsmønster og -hastighet. 

b) Vannveiens hydromorfologiske forhold og manglende hensiktsmessige tjenester for farvannsinformasjon om vannveien 

eller manglende kart.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/45/EF av 7. september 2005 om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av 

medlemsstatene og om endring av direktiv 2001/25/EF (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 160). 
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c) Særlige lokale trafikkregler som begrunnes med vannveiens spesielle hydromorfologiske forhold. 

d) Høy ulykkefrekvens langs en bestemt strekning på vannveien som skyldes mangel på en kompetanse som ikke dekkes av 

standardene nevnt i artikkel 17. 

Når medlemsstatene mener at det er nødvendig for å ivareta sikkerheten, skal de rådspørre den relevante europeiske 

elvekommisjonen under arbeidet med å kartlegge strekninger nevnt i første ledd. 

2. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding om tiltakene de vil treffe i henhold til nr. 1 i denne artikkel og artikkel 20, 

med en begrunnelse for tiltakene, minst seks måneder før tiltakene er planlagt vedtatt. 

3. Dersom strekninger på innlands vannveier som nevnt i nr. 1 ligger langs grensen mellom to eller flere medlemsstater, skal 

de berørte medlemsstatene rådføre seg med hverandre og gi Kommisjonen melding i fellesskap. 

4. Når en medlemsstat vil treffe et tiltak som ikke er berettiget i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, kan Kommisjonen 

innen seks måneder etter å ha mottatt meldingen vedta gjennomføringsrettsakter om sin innsigelse mot at tiltaket vedtas. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 3. 

5. Kommisjonen skal offentliggjøre de tiltak medlemsstatene har vedtatt, sammen med begrunnelsen nevnt i nr. 2. 

Artikkel 10 

Anerkjennelse 

1. Alle EU-kvalifikasjonssertifikater nevnt i artikkel 4 og 5, samt alle fartsbøker eller loggbøker som nevnt i artikkel 22, som 

er utstedt av vedkommende myndigheter i samsvar med dette direktiv, skal være gyldige på alle innlands vannveier i Unionen. 

2. Alle kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker eller loggbøker utstedt i samsvar med reglene for personell i skipsfart på Rhinen, 

som har krav som er identiske med kravene i dette direktiv, skal være gyldige på alle innlands vannveier i Unionen. 

Sertifikater, fartsbøker og loggbøker som er utstedt av en tredjestat, skal være gyldige på alle innlands vannveier i Unionen, 

forutsatt at tredjestaten anerkjenner, innenfor sin jurisdiksjon, EU-dokumenter som er utstedt i henhold til dette direktiv. 

3. Med forbehold for nr. 2 skal alle kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker eller loggbøker som er utstedt i samsvar med 

nasjonale regler i en tredjestat som har krav som er identiske med kravene i dette direktiv, være gyldige på alle innlands 

vannveier i Unionen etter den framgangsmåte og på de vilkår som er angitt i nr. 4 og 5. 

4. Enhver tredjestat kan rette en anmodning til Kommisjonen om anerkjennelse av sertifikater, fartsbøker eller loggbøker 

som er utstedt av dens myndigheter. Anmodningen skal ledsages av alle opplysninger som er nødvendige for å kunne avgjøre 

om slike dokumenter er utstedt i henhold til krav som er identiske med kravene i dette direktiv. 

5. Etter å ha mottatt en anmodning om anerkjennelse i henhold til nr. 4 skal Kommisjonen foreta en vurdering av 

sertifiseringsordningene i den anmodende tredjestaten med sikte på å avgjøre om de sertifikater, fartsbøker eller loggbøker som 

er angitt i anmodningen, er utstedt i henhold til krav som er identiske med kravene i dette direktiv. 

Om det fastslås at disse kravene er identiske, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter om anerkjennelse i Unionen av 

de sertifikater, fartsbøker eller loggbøker som tredjestaten har utstedt, forutsatt at tredjestaten anerkjenner, innenfor sin 

jurisdiksjon, EU-dokumenter som er utstedt i henhold til dette direktiv. 

Når Kommisjonen vedtar en gjennomføringsrettsakt som nevnt i annet ledd i dette nummer, skal den angi hvilke dokumenter 

nevnt i nr. 4 i denne artikkel anerkjennelsen gjelder. Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas i samsvar med under-

søkelsesprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 3. 

6. Når en medlemsstat mener at en tredjestat ikke lenger oppfyller kravene i denne artikkel, skal den umiddelbart gi 

Kommisjonen melding om dette, med en behørig begrunnelse for sin påstand.  
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7. Hvert åttende år skal Kommisjonen vurdere om sertifiseringsordningen i tredjestaten nevnt i nr. 5 annet ledd oppfyller 

kravene i dette direktiv. Dersom Kommisjonen fastslår at kravene i dette direktiv ikke lenger er oppfylt, får nr. 8 anvendelse. 

8. Dersom Kommisjonen fastslår at utstedelse av dokumenter som nevnt i nr. 2 eller 3 i denne artikkel ikke lenger er 

undergitt krav som er identiske med kravene i dette direktiv, skal den vedta gjennomføringsrettsakter der gyldigheten av 

kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker utstedt i samsvar med disse kravene oppheves midlertidig på alle innlands 

vannveier i Unionen. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 33  

nr. 3. 

Kommisjonen kan til enhver tid tilbakekalle den midlertidige opphevingen dersom de identifiserte manglene vedrørende 

anvendte standarder er rettet opp. 

9. Kommisjonen skal gjøre listen over tredjestater nevnt i nr. 2 og 3 offentlig tilgjengelig, sammen med de dokumenter som 

er anerkjent som gyldige på alle innlands vannveier i Unionen. 

KAPITTEL 3 

SERTIFISERING AV YRKESKVALIFIKASJONER 

AVSNITT I 

Framgangsmåte for utstedelse av EU-kvalifikasjonssertifikater og særskilt tillatelse 

Artikkel 11 

Utstedelse av EU-kvalifikasjonssertifikat og sertifikatets gyldighet 

1. Medlemsstatene skal sikre at personer som søker om EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning og EU-kvalifikasjons-

sertifikat for særskilte oppgaver, legger fram tilfredsstillende dokumentasjon 

a) på sin identitet, 

b) på at de oppfyller minstekravene i vedlegg I til alder, kompetanse, administrativ overholdelse og navigasjonstid for 

kvalifiseringsertifikatet de har søkt om, 

c) på at de oppfyller standardene for medisinsk skikkethet i samsvar med artikkel 23, når det er relevant. 

2. Medlemsstatene skal utstede EU-kvalifikasjonssertifikat etter å ha kontrollert at dokumentene søkerne har levert inn, er 

ekte og gyldige, og etter å ha kontrollert at søkerne ikke allerede har fått utstedt et gyldig EU-kvalifikasjonssertifikat. 

3. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av maler for EU-kvalifikasjonssertifikater og for 

dokumenter som kombinerer EU-kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

4. Et EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning skal være gyldig fram til datoen for neste legeundersøkelse som kreves i 

henhold til artikkel 23. 

5. Med forbehold for den begrensning som er nevnt i nr. 4, skal et EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere være gyldig i 

høyst 13 år. 

6. Et EU-kvalifikasjonssertifikat for særskilte oppgaver skal være gyldig i høyst fem år. 

Artikkel 12 

Utstedelse av særskilt tillatelse for skipsførere og tillatelsens gyldighet 

1. Medlemsstatene skal sikre at personer som søker om særskilt tillatelse som nevnt i artikkel 6, legger fram tilfredsstillende 

dokumentasjon 

a) på sin identitet, 

b) på at de oppfyller minstekravene i vedlegg I til alder, kompetanse, administrativ overholdelse og navigasjonstid for den 

særskilte tillatelsen de har søkt om,  
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c) på at de har et EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere eller et sertifikat som er anerkjent i samsvar med artikkel 10 nr. 2 

og 3, eller at de oppfyller minstekravene for EU-kvalifikasjonssertifikater for skipsførere i dette direktiv. 

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal personer som søker om særskilt tillatelse for fart langs strekninger med særlig 

risiko på innlands vannveier i henhold til artikkel 6 bokstav b), legge tilfredsstillende dokumentasjon fram for vedkommende 

myndigheter i de medlemsstater som er nevnt i artikkel 20 nr. 3 

a) på sin identitet, 

b) på at de oppfyller de krav som er fastsatt i samsvar med artikkel 20 for kompetanse til å håndtere særlig risiko langs den 

bestemte strekningen på innlands vannvei der det kreves tillatelse, 

c) på at de har et EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere eller et sertifikat som er anerkjent i samsvar med artikkel 10 nr. 2 

og 3, eller at de oppfyller minstekravene for EU-kvalifikasjonssertifikater for skipsførere i dette direktiv. 

3. Medlemsstatene skal utstede særskilte tillatelser som nevnt i nr. 1 og 2 etter å ha kontrollert at dokumentene søkerne har 

levert inn, er ekte og gyldige. 

4. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet som utsteder EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere, 

uttrykkelig angir i sertifikatet enhver særskilt tillatelse som er utstedt i henhold til artikkel 6, i samsvar med malen nevnt i 

artikkel 11 nr. 3. Gyldigheten av slike særskilte tillatelser utløper når gyldigheten av EU-kvalifikasjonssertifikatet utløper. 

5. Som unntak fra nr. 4 i denne artikkel skal den særskilte tillatelsen som er nevnt i artikkel 6 bokstav d), utstedes som et 

EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på flytende naturgass, i samsvar med malen omhandlet i artikkel 11 nr. 3, der 

gyldighetsperioden skal fastsettes i samsvar med artikkel 11 nr. 6. 

Artikkel 13 

Fornyelse av EU-kvalifikasjonssertifikat og av særskilt tillatelse for skipsførere 

Når et EU-kvalifikasjonssertifikat utløper, skal medlemsstatene fornye sertifikatet på anmodning, og eventuelt de særskilte 

tillatelsene som inngår i sertifikatet, forutsatt 

a) at det for EU-kvalifikasjonssertifikater for dekksbesetning og særskilte tillatelser, bortsett fra den som er nevnt i artikkel 6 

bokstav d), er lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon som nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og c), 

b) at det for EU-kvalifikasjonssertifikater for særskilte oppgaver er lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon som nevnt i 

artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og b), 

Artikkel 14 

Midlertidig oppheving og tilbakekalling av EU-kvalifikasjonssertifikat eller særskilt tillatelse for skipsførere 

1. Når det er indikasjoner på at kravene for kvalifikasjonssertifikat eller særskilt tillatelse ikke lenger er oppfylt, skal 

medlemsstaten som utstedte sertifikatet eller den særskilte tillatelsen, foreta alle nødvendige vurderinger og eventuelt 

tilbakekalle sertifikatet eller den særskilte tillatelsen. 

2. Enhver medlemsstat kan oppheve et EU-kvalifikasjonssertifikat midlertidig når den mener at dette er nødvendig av 

hensyn til sikkerheten eller den offentlige orden. 

3. Medlemsstatene skal uten unødig opphold registrere midlertidige opphevinger og tilbakekallinger i databasen nevnt i 

artikkel 25 nr. 2. 

AVSNITT II 

Forvaltningssamarbeid 

Artikkel 15 

Samarbeid 

Når en medlemsstat som nevnt i artikkel 39 nr. 3 fastslår at et kvalifikasjonssertifikat utstedt av vedkommende myndighet i en 

annen medlemsstat ikke oppfyller vilkårene i dette direktiv, eller når hensynet til sikkerheten eller den offentlige orden tilsier 

det, skal vedkommende myndighet be utstedende myndighet vurdere å oppheve kvalifikasjonssertifikatet midlertidig i henhold 

til artikkel 14. Anmodende myndighet skal underrette Kommisjonen om sin anmodning. Myndigheten som har utstedt 
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kvalifikasjonssertifikatet, skal behandle anmodningen og gi den andre myndigheten melding om sin beslutning. Enhver 

vedkommende myndighet kan forby personer å navigere innenfor sin jurisdiksjon i påvente av melding om utstedende 

myndighets beslutning. 

Medlemsstatene nevnt i artikkel 39 nr. 3 skal også samarbeide med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater for å 

sikre registrering av navigasjonstid og turer for innehavere av kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker anerkjent i henhold til 

dette direktiv, dersom en innehaver av en fartsbok ber om registrering, og at de bekreftes for et tidsrom på inntil 15 måneder før 

anmodningen om bekreftelse. Medlemsstatene nevnt i artikkel 39 nr. 3 skal underrette Kommisjonen, når det er relevant, om 

innlands vannveier på sitt territorium der det kreves kompetanse til å navigere på innlands vannveier av maritim karakter. 

AVSNITT III 

Kompetanse 

Artikkel 16 

Kompetansekrav 

1. Medlemsstatene skal sikre at personene nevnt i artikkel 4, 5 og 6 har den kompetansen som kreves til sikker drift av en 

farkost som fastsatt i artikkel 17. 

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal vurdering av kompetanse til å håndtere særlig risiko som nevnt i artikkel 6 

bokstav b) foretas i samsvar med artikkel 20. 

Artikkel 17 

Vurdering av kompetanse 

1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å utfylle dette direktiv ved å fastsette 

standarder for kompetanse og tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg II. 

2. Medlemsstatene skal sikre at personer som søker om dokumentene nevnt i artikkel 4, 5 og 6 dokumenterer, når det er 

relevant, at de oppfyller kompetansestandardene nevnt i nr. 1 i denne artikkel ved å bestå en prøve som avholdes 

a) på en forvaltningsmyndighets ansvar i samsvar med artikkel 18, eller 

b) som del av et opplæringsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 19. 

3. Påvisning av samsvar med kompetansestandardene skal omfatte en praktisk prøve med sikte på å oppnå 

a) et EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere, 

b) en særskilt tillatelse til å navigere ved hjelp av radar som nevnt i artikkel 6 bokstav c), 

c) et EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på flytende naturgass, 

d) et EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på passasjerfart. 

Praktiske prøver med sikte på å oppnå dokumentene nevnt i bokstav a) og b) i dette ledd kan avholdes om bord på en farkost 

eller på en simulator som er i samsvar med artikkel 21. For å oppnå dokumentene nevnt bokstav c) og d) kan praktiske prøver 

holdes om bord på en farkost eller på en egnet landbasert installasjon. 

4. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å utfylle dette direktiv ved å 

fastsette standarder for praktiske prøver som nevnt i nr. 3 i denne artikkel, der den angir hvilken kompetanse og hvilke vilkår 

som skal prøves under de praktiske prøvene, samt minstekravene for farkoster der det kan holdes praktiske prøver.  
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Artikkel 18 

Prøve avholdt på en forvaltningsmyndighets ansvar 

1. Medlemsstatene skal sikre at prøvene nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) avholdes på deres ansvar. De skal sikre at disse 

prøvene gjennomføres av eksaminatorer som er kvalifisert til å vurdere kompetanse og tilsvarende kunnskaper og ferdigheter 

som nevnt i artikkel 17 nr. 1. 

2. Medlemsstatene skal utstede et sertifikat på bestått praktisk prøve til søkere som har avlagt praktisk prøve som nevnt i 

artikkel 17 nr. 3, når prøven er gjennomført på en simulator som er i samsvar med artikkel 21, og når søkeren har bedt om et 

slikt sertifikat. 

3. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av maler for sertifikatene på bestått praktisk prøve 

nevnt i nr. 2 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med rådgivningsprosedyren nevnt i 

artikkel 33 nr. 2. 

4. Medlemsstatene skal uten ytterligere krav eller vurderinger anerkjenne sertifikatene på bestått praktisk prøve nevnt i nr. 2 

og er utstedt av vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. 

5. Når prøven gjennomføres skriftlig eller på pc, kan eksaminatorene nevnt i nr. 1 erstattes med kvalifiserte kontrollører. 

6. Medlemsstatene skal sikre at eksaminatorer og kvalifiserte kontrollører nevnt i dette kapittel ikke har noen 

interessekonflikter. 

Artikkel 19 

Godkjenning av opplæringsprogrammer 

1. Medlemsstatene kan opprette opplæringsprogrammer for personene nevnt i artikkel 4, 5 og 6. Medlemsstatene skal sikre 

at opplæringsprogrammer som fører fram til diplom eller sertifikat som dokumenterer at kompetansestandardene nevnt i 

artikkel 17 nr. 1 er oppfylt, godkjennes av vedkommende myndigheter i medlemsstatene der den aktuelle opplærings-

institusjonen gjennomfører sine opplæringsprogrammer. 

Medlemsstatene skal sikre at vurdering og sikring av opplæringsprogrammenes kvalitet ivaretas ved bruk av en nasjonal eller 

internasjonal kvalitetsstandard i samsvar med artikkel 27 nr. 1. 

2. Medlemsstatene kan godkjenne opplæringsprogrammene nevnt i nr. 1 i denne artikkel bare dersom 

a) læringsmål, læringsinnhold, metoder, undervisningsmedier, prosedyrer, herunder eventuell bruk av simulator, og 

undervisningsmateriell er behørig dokumentert og gjør det mulig for søkerne for å oppfylle kompetansestandardene nevnt i 

artikkel 17 nr. 1, 

b) programmer for vurdering av relevant kompetanse gjennomføres av kvalifiserte personer som har inngående kjennskap til 

opplæringsprogrammet, 

c) en prøve med sikte på å kontrollere at kompetansestandardene nevnt i artikkel 17 nr. 1 er oppfylt, gjennomføres av 

kvalifiserte eksaminatorer som ikke har noen interessekonflikter, 

3. Medlemsstatene skal anerkjenne alle diplomer eller sertifikater som tildeles etter fullføring av opplæringsprogrammer som 

er godkjent av andre medlemsstater i samsvar med nr. 1. 

4. Medlemsstatene skal tilbakekalle sin godkjenning av opplæringsprogrammer som ikke lenger oppfyller kriteriene i nr. 2, 

eller oppheve det midlertidig. 

5. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding om listen over godkjente opplæringsprogrammer, og om eventuelle 

opplæringsprogrammer der godkjenningen er tilbakekalt eller midlertidig opphevet. Kommisjonen skal gjøre denne 

informasjonen offentlig tilgjengelig. Listen skal angi opplæringsprogrammets navn, betegnelse på diplomer eller sertifikater 

som tildeles, organet som tildeler diplomene eller sertifikatene, året da godkjenningen trådte i kraft, samt relevante 

kvalifikasjoner og eventuelle særskilte tillatelser som diplomet eller sertifikatet gir adgang til.  
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Artikkel 20 

Vurdering av kompetanse til å håndtere særlig risiko 

1. Medlemsstater som kartlegger strekninger med særlig risiko på innlands vannveier på sitt territorium, som definert i 

artikkel 9 nr. 1, skal angi hvilken tilleggskompetanse som kreves av skipsførere som navigerer langs slike strekninger på 

innlands vannveier, og skal angi hva som må til for å kunne dokumentere at disse kravene er oppfylt. Når medlemsstatene 

mener at det er nødvendig for å ivareta sikkerheten, skal de rådspørre den relevante europeiske elvekommisjonen under arbeidet 

med å kartlegge denne kompetansen. 

Når det tas hensyn til den kompetanse som kreves for å kunne navigere langs strekninger med særlig risiko på innlands 

vannveier, kan metodene som er nødvendige for å kunne dokumentere at disse kravene er oppfylt, bestå av følgende: 

a) Et begrenset antall turer som gjennomføres på strekningen. 

b) En simulatorprøve. 

c) En flervalgsprøve. 

d) En muntlig prøve. 

e) En kombinasjon av metodene i bokstav a)–d). 

Ved anvendelse av dette nummer skal medlemsstatene bruke objektive og oversiktlige kriterier som ikke innebærer 

forskjellsbehandling, og som står i forhold til formålet. 

2. Medlemsstatene nevnt i nr. 1 skal sikre at det innføres framgangsmåter for vurdering av søkernes kompetanse til å 

håndtere særlig risiko, og at verktøyer som gjør det lettere for skipsførere å skaffe seg nødvendig kompetanse til å håndtere slik 

risiko, blir offentlig tilgjengelige. 

3. En medlemsstat kan foreta en vurdering av søkerens kompetanse til å håndtere særlig risiko langs strekninger på innlands 

vannveier som ligger i en annen medlemsstat, på grunnlag av kravene som er fastsatt for den bestemte strekningen i samsvar 

med nr. 1, forutsatt at medlemsstaten der strekningen ligger, gir sitt samtykke. I et slikt tilfelle skal sistnevnte medlemsstat 

sørge for at medlemsstaten som foretar vurderingen, får de midler som er nødvendige for å kunne gjennomføre den. 

Medlemsstater som ikke samtykker, skal begrunne dette ut fra objektive og rimelige hensyn. 

Artikkel 21 

Bruk av simulatorer 

1. Simulatorer som brukes til å vurdere kompetanse, skal godkjennes av medlemsstatene. Godkjenningen skal gis på 

anmodning når det er dokumentert at simulatoren er i samsvar med standardene for simulatorer fastsatt i de delegerte 

rettsaktene nevnt i nr. 2. I godkjenningen skal det angis hvilken kompetansevurdering som kan foretas med simulatoren. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å utfylle dette direktiv ved å 

fastsette standarder for godkjenning av simulatorer, og ved å angi funksjonelle og tekniske minstekrav og administrative 

framgangsmåter i den forbindelse, med sikte på å sikre at simulatorer brukt til å vurdere kompetanse er utformet på en måte 

som gjør det mulig å kontrollere kompetanse som angitt i standardene for praktisk prøve nevnt i artikkel 17 nr. 3. 

3. Medlemsstatene skal anerkjenne simulatorer som er godkjent av vedkommende myndigheter i andre medlemsstater i 

samsvar med nr. 1, uten ytterligere tekniske krav eller evalueringer. 

4. Medlemsstatene skal tilbakekalle sin godkjenning av en simulator som ikke lenger er i samsvar med standardene nevnt i 

nr. 2, eller oppheve den midlertidig. 

5. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding om listen over godkjente simulatorer. Kommisjonen skal gjøre denne 

informasjonen offentlig tilgjengelig. 

6. Medlemsstatene skal sikre at tilgangen til simulatorer for vurderingsformål skal gis uten forskjellsbehandling.  
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AVSNITT IV 

Navigasjonstid og medisinsk skikkethet 

Artikkel 22 

Fartsbok og loggbok 

1. Medlemsstatene skal sikre at skipsførere registrerer navigasjonstid som nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav b), og 

gjennomførte turer som nevnt i artikkel 20 nr. 1, i en fartsbok som nevnt i nr. 6 i denne artikkel, eller i en fartsbok som er 

anerkjent i henhold til artikkel 10 nr. 2 eller 3. 

Som unntak fra første ledd skal, når medlemsstatene anvender artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 39 nr. 2, forpliktelsen fastsatt i 

første ledd i dette nummer få anvendelse bare dersom en innehaver av en fartsbok ber om registrering. 

2. Medlemsstatene skal, dersom et besetningsmedlem ber om det, sikre at vedkommende myndigheter bekrefter data om 

navigasjonstid og turer gjennomført opptil 15 måneder før anmodningen, i fartsboken etter å ha kontrollert at all nødvendig 

dokumentasjon er ekte og gyldig. Når elektroniske verktøyer er på plass, herunder elektroniske fartsbøker og elektroniske 

loggbøker, med hensiktsmessige prosedyrer for å sikre at dokumentene er ekte, kan de tilsvarende dataene bekreftes uten 

ytterligere prosedyrer. 

Tilbakelagt navigasjonstid på en av medlemsstatenes innlands vannveier skal medregnes. Når det dreier seg om innlands 

vannveier der ikke hele løpet ligger innenfor Unionens territorium, skal tilbakelagt navigasjonstid på strekninger utenfor 

Unionens territorium også medregnes. 

3. Medlemsstatene skal sikre at turer med en farkost som nevnt i artikkel 2 nr. 1 registreres i loggboken nevnt i nr. 6 i denne 

artikkel, eller i en loggbok som er anerkjent i henhold til artikkel 10 nr. 2 eller 3. 

4. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om fastsettelse av maler for fartsbøker og loggbøker, og i den 

forbindelse ta hensyn hvilke opplysninger som kreves for å kunne gjennomføre dette direktiv med hensyn til å fastslå en 

persons identitet, vedkommendes navigasjonstid og gjennomførte turer. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar 

med rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 33 nr. 2. 

Når Kommisjonen vedtar nevnte gjennomføringsrettsakter, skal den ta hensyn til det faktum at loggboken også brukes i 

forbindelse med gjennomføringen av rådsdirektiv 2014/112/EU(1) for å kontrollere bemanningskrav og registrere farkostens 

turer. 

5. Kommisjonen skal legge fram en vurdering av manipuleringssikre elektroniske fartsbøker, loggbøker og yrkesbevis som 

inneholder EU-kvalifikasjonssertifikater for fart på innlands vannveier, for Europaparlamentet og Rådet innen 17. januar 2026. 

6. Medlemsstatene skal sikre at besetningsmedlemmer har én enkelt aktiv fartsbok, og at det er én enkelt aktiv loggbok på 

farkosten. 

Artikkel 23 

Medisinsk skikkethet 

1. Medlemsstatene skal sikre at dekksbesetningsmedlemmer som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat, dokumenterer sin 

medisinske skikkethet overfor vedkommende myndighet ved å levere gyldig legeattest utstedt av en lege som er anerkjent av 

vedkommende myndighet, basert på gjennomført legeundersøkelse med tilfredsstillende resultat.  

  

(1) Rådsdirektiv 2014/112/EU av 19. desember 2014 om gjennomføring av den europeiske avtalen om visse aspekter ved organisering av 

arbeidstiden i sektoren for fart på innlands vannveier inngått mellom European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation 

(ESO) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) (EUT L 367 av 23.12.2014, s. 86). 
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2. Søkerne skal legge fram en legeattest for vedkommende myndighet når de søker om 

a) sitt første EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning, 

b) sitt EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere, 

c) fornyelse av sitt EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning dersom vilkårene i nr. 3 i denne artikkel er oppfylt. 

Legeattester utstedt i forbindelse med en søknad om EU-kvalifikasjonssertifikat skal være datert tidligst tre måneder før den 

dag det søkes om EU-kvalifikasjonssertifikat. 

3. Fra fylte 60 år skal en innehaver av EU-kvalifikasjonssertifikat for dekksbesetning dokumentere medisinsk skikkethet i 

samsvar med nr. 1 minst hvert femte år. Fra fylte 70 år skal en innehaver dokumentere medisinsk skikkethet i samsvar med  

nr. 1 hvert annet år. 

4. Medlemsstatene skal sikre at arbeidsgivere, skipsførere og medlemsstatenes myndigheter kan kreve at et medlem av 

dekksbesetningen dokumenterer medisinsk skikkethet i samsvar med nr. 1 når det er objektive indikasjoner på at vedkommende 

ikke lenger oppfyller kravene til medisinsk skikkethet nevnt i nr. 6. 

5. Dersom søkeren ikke kan dokumentere medisinsk skikkethet på fyllestgjørende måte, kan medlemsstatene pålegge 

risikoreduserende tiltak eller restriksjoner som gir tilsvarende navigasjonssikkerhet. I så fall skal disse risikoreduserende 

tiltakene og begrensninger knyttet til medisinsk skikkethet nevnes i EU-kvalifikasjonssertifikatet i samsvar med malen nevnt i 

artikkel 11 nr. 3. 

6. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 på grunnlag av de grunnleggende 

kravene til medisinsk skikkethet nevnt i vedlegg III for å utfylle dette direktiv, ved å fastsette standarder for medisinsk 

skikkethet som spesifiserer kravene for medisinsk skikkethet, særlig med hensyn til hvilke prøver leger skal ta og hvilke 

kriterier de skal bruke for å fastslå arbeidsdyktighet, samt listen over restriksjoner og risikoreduserende tiltak. 

KAPITTEL 4 

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

Artikkel 24 

Vern av personopplysninger 

1. Medlemsstatene skal behandle alle personopplysninger i henhold til dette direktiv i samsvar med unionsretten om vern av 

personopplysninger, og særlig forordning (EU) 2016/679. 

2. Kommisjonen skal behandle alle personopplysninger i henhold til dette direktiv i samsvar med forordning (EF)  

nr. 45/2001. 

3. Medlemsstatene skal sikre at personopplysninger behandles utelukkende for 

a) å gjennomføre, håndheve og evaluere dette direktiv, 

b) å utveksle opplysninger mellom myndigheter med tilgang til databasen nevnt i artikkel 25 og Kommisjonen, 

c) å utarbeide statistikk. 

Anonymisert informasjon utledet av slike data kan brukes til støtte for politikk som fremmer transport på innlands vannveier. 

4. Medlemsstatene skal sikre at personer som er nevnt i artikkel 4 og 5 hvis personopplysninger, og særlig helse-

opplysninger, behandles i registrene nevnt i artikkel 25 nr. 1 og i databasen nevnt i artikkel 25 nr. 2, underrettes på forhånd. 

Medlemsstatene skal gi slike personer innsyn i sine personopplysninger, og skal på ethvert tidspunkt gi dem en kopi av 

opplysningene dersom de ber om det.  
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Artikkel 25 

Registre 

1. For å bidra til effektiv forvaltning med hensyn til utstedelse, fornyelse, midlertidig oppheving og tilbakekalling av 

kvalifikasjonssertifikater skal medlemsstatene føre registre over EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker utstedt 

under deres myndighet i samsvar med dette direktiv, og eventuelt over dokumenter anerkjent i henhold til artikkel 10 nr. 2, som 

er utstedt, fornyet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt, og som er meldt mistet, stjålet eller ødelagt, eller som er utløpt. 

For kvalifikasjonssertifikater skal registrene inneholde de data som er oppført i EU-kvalifikasjonssertifikatet, samt utstedende 

myndighet. 

For fartsbøker skal registrene inneholde innehaverens navn og identifikasjonsnummer, fartsbokens identifikasjonsnummer, 

utstedelsesdato og utstedende myndighet. 

For loggbøker skal registrene inneholde farkostens navn, dens europeiske identifikasjonsnummer eller europeiske fartøy-

identifikasjonsnummer (ENI-nummer), loggbokens identifikasjonsnummer, utstedelsesdato og utstedende myndighet. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å utfylle opplysningene i registrene 

for fartsbøker og loggbøker med andre opplysninger som kreves i malene for fartsbøker og loggbøker vedtatt i henhold til 

artikkel 22 nr. 4, med sikte på å lette utvekslingen av opplysninger mellom medlemsstatene ytterligere. 

2. For å kunne gjennomføre, håndheve og evaluere dette direktiv, opprettholde sikkerheten, forenkle navigeringen og 

utarbeide statistikk, og for å lette utvekslingen av opplysninger mellom myndigheter som gjennomfører dette direktiv, skal 

medlemsstatene umiddelbart og på en pålitelig måte registrere data knyttet til kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker 

som nevnt i nr. 1 i en database som forvaltes av Kommisjonen. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 31 for å kunne fastsette standardene for en 

slik databases egenskaper og vilkårene for dens bruk, og særlig 

a) anvisninger om hvordan data innkodes i databasen, 

b) brukernes tilgangsrettigheter, eventuelt inndelt etter type bruker, type tilgang og hva opplysningene skal brukes til, 

c) lengste datalagringsperiode i samsvar med nr. 3 i denne artikkel, eventuelt inndelt etter dokumenttype, 

d) anvisninger om hvordan databasen fungerer, og hvordan den samvirker med registrene som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

3. Alle personopplysninger som er oppført i registrene nevnt i nr. 1, eller i databasen nevnt i nr. 2, skal ikke lagres lenger enn 

nødvendig ut fra formålene som lå til grunn for innsamlingen av dataene, eller for den videre behandlingen i henhold til dette 

direktiv. Straks dataene ikke lenger er nødvendige ut fra disse formålene, skal de destrueres. 

4. Kommisjonen kan gi en myndighet i en tredjestat eller en internasjonal organisasjon tilgang til databasen i den grad dette 

er nødvendig ut fra formålene nevnt i nr. 2 i denne artikkel, forutsatt at 

a) kravene i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 45/2001 er oppfylt, 

b) tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen ikke begrenser medlemsstatenes eller Kommisjonens tilgang til sin 

tilsvarende database. 

Kommisjonen skal sikre at tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen ikke overfører dataene til en annen tredjestat 

eller internasjonal organisasjon uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Kommisjonen, og på de vilkår Kommisjonen setter.  
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Artikkel 26 

Vedkommende myndigheter 

1. Medlemsstatene skal, når det er relevant, utpeke de vedkommende myndigheter som skal 

a) avholde og føre tilsyn med prøver som nevnt i artikkel 18, 

b) godkjenne opplæringsprogrammer som nevnt i artikkel 19, 

c) godkjenne simulatorer som nevnt i artikkel 21, 

d) utstede, fornye, oppheve midlertidig eller tilbakekalle sertifikater og utstede særskilte tillatelser som nevnt i artikkel 4, 5, 6, 

11, 12, 13, 14 og 38 samt fartsbøker og loggbøker som nevnt i artikkel 22, 

e) bekrefte navigasjonstiden i fartsbøker som nevnt i artikkel 22, 

f) bestemme hvilke leger som kan utstede legeattest i henhold til artikkel 23, 

g) forvalte registre som nevnt i artikkel 25, 

h) oppdage og bekjempe bedrageri og annen ulovlig praksis som nevnt i artikkel 29. 

2. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding om alle vedkommende myndigheter på sitt territorium som de har utpekt i 

samsvar med nr. 1. Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene offentlig tilgjengelige. 

Artikkel 27 

Overvåking 

1. Medlemsstatene skal sikre at all virksomhet som utøves av statlige og ikke-statlige organer under deres myndighet i 

forbindelse med opplæring, vurdering av kompetanse og utstedelse og ajourføring av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker 

og loggbøker, blir løpende overvåket innenfor rammen av et kvalitetsstandardsystem for å sikre at målene i dette direktiv nås. 

2. Medlemsstatene skal sikre at opplæringsmålene og de tilhørende kompetansestandardene er klart definert og angir hvilke 

kunnskaps- og ferdighetsnivåer som skal vurderes og prøves i samsvar med dette direktiv. 

3. Medlemsstatene skal, samtidig som de tar hensyn til de retningslinjer, de systemer, den kontroll og den interne 

kvalitetssikring som er fastsatt for å sikre at de fastlagte målene nås, sikre at kvalitetsstandardene omfatter 

a) utstedelse, fornyelse, midlertidig oppheving og tilbakekalling av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker, 

b) alle opplæringskurs og -programmer, 

c) prøver og vurderinger som gjennomføres av hver enkelt medlemsstat eller under dens myndighet, og 

d) de kvalifikasjoner og den erfaring som kreves av undervisere og eksaminatorer. 

Artikkel 28 

Evaluering 

1. Medlemsstatene skal sikre at uavhengige organer evaluerer virksomhet knyttet til tilegnelse og vurdering av kompetanse, 

og til forvaltningen av EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker, innen 17. januar 2037 og deretter minst hvert 

tiende år. 

2. Medlemsstatene skal sikre at resultatene av de uavhengige organenes evalueringer blir behørig dokumentert og gjøres 

kjent for vedkommende myndigheter. Om nødvendig skal medlemsstatene treffe hensiktsmessige tiltak for å rette opp 

eventuelle mangler som avdekkes i forbindelse med den uavhengige evalueringen.  
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Artikkel 29 

Bekjempelse av bedrageri og annen ulovlig praksis 

1. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre bedrageri og annen ulovlig praksis i forbindelse med EU-

kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker, loggbøker, legeattester og registre omhandlet i dette direktiv. 

2. Medlemsstatene skal utveksle relevante opplysninger med vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om 

sertifisering av personer som deltar i drift av farkoster, herunder opplysninger om midlertidig oppheving og tilbakekalling av 

sertifikater. Når de gjør dette, skal de følge prinsippene om vern av personopplysninger fastsatt i forordning (EU) 2016/679  

fullt ut. 

Artikkel 30 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for overtredelse av nasjonale bestemmelser som er vedtatt i henhold til dette 

direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

KAPITTEL 5 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 31 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 17 nr. 1 og 4, artikkel 21 nr. 2, artikkel 23 nr. 6 og 

artikkel 25 nr. 1 og 2 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 16. januar 2018. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal 

forlenges automatisk med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik 

forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i denne artikkel kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som er fastsatt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådspørre sakkyndige som utpekes av hver medlemsstat i samsvar 

med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming. 

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til denne artikkel trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelse innen to måneder etter at Europaparlamentet og Rådet er underrettet om rettsakten, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet før dette tidsrommet er utløpt har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. Dette tidsrommet skal forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 32 

CESNI-standarder og delegerte rettsakter 

Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til dette direktiv skal, med unntak av rettsakter med hjemmel i artikkel 25, vise til 

standarder fastsatt av CESNI, forutsatt at 

a) disse standardene er tilgjengelige og oppdaterte, 

b) disse standardene er i samsvar med kravene i vedleggene, 

c) endringer i beslutningsprosessen i CESNI ikke er til skade for Unionens interesser.  
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Når disse vilkårene ikke er oppfylt, kan Kommisjonen fastsette eller vise til andre standarder. 

Når det vises til standarder i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til dette direktiv, skal Kommisjonen gjengi hele teksten til 

standardene i disse delegerte rettsaktene, og ta inn eller oppdatere den aktuelle henvisningen og legge inn anvendelsesdatoen i 

vedlegg IV. 

Artikkel 33 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

Henvisninger til komiteen nedsatt i henhold til artikkel 7 i direktiv 91/672/EØF, som oppheves ved dette direktiv, skal forstås 

som henvisninger til komiteen nedsatt ved dette direktiv. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes uten resultat dersom komitélederen 

beslutter det innen fristen for å avgi uttalelse. 

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteens uttalelse skal 

innhentes ved skriftlig prosedyre, kan komitélederen beslutte å avslutte prosedyren uten resultat innen fristen for å avgi 

uttalelse. 

Artikkel 34 

CESNI-standarder og gjennomføringsrettsakter 

Når Kommisjonen vedtar gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 11 nr. 3, artikkel 18 nr. 3 og artikkel 22 nr. 4, skal den vise 

til standarder fastsatt av CESNI og fastsette anvendelsesdatoen, forutsatt at 

a) disse standardene er tilgjengelige og oppdaterte, 

b) disse standardene er i samsvar med kravene som er oppført i vedleggene, 

c) endringer i beslutningsprosessen i CESNI ikke er til skade for Unionens interesser. 

Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, kan Kommisjonen fastsette eller vise til andre standarder. 

Når det vises til standarder i gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til dette direktiv, skal Kommisjonen gjengi hele teksten 

til standardene i disse gjennomføringsrettsaktene. 

Artikkel 35 

Gjennomgåelse 

1. Kommisjonen skal evaluere dette direktiv sammen med gjennomføringsrettsaktene og de delegerte rettsaktene nevnt i 

dette direktiv, og skal framlegge resultatene av evalueringen for Europaparlamentet og Rådet senest 17. januar 2030. 

2. Innen 17. januar 2028 skal hver medlemsstat stille de opplysninger som er nødvendige for å kunne overvåke gjennom-

føringen og evalueringen av dette direktiv, til rådighet for Kommisjonen i samsvar med retningslinjer fastsatt av Kommisjonen i 

samråd med medlemsstatene med hensyn til innsamling av opplysninger, samt deres format og innhold. 

Artikkel 36 

Innfasing 

1. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter som nevnt i artikkel 17 nr. 1 og 4, artikkel 21 nr. 2, artikkel 23 nr. 6 og 

artikkel 25 nr. 1 og 2 innen 17. januar 2020. 

Senest 24 måneder etter at de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 25 nr. 2 er vedtatt, skal Kommisjonen opprette databasen 

som er omhandlet i nevnte artikkel. 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som nevnt i artikkel 11 nr. 3, artikkel 18 nr. 3 og artikkel 22 nr. 4 innen 

17. januar 2020.  
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Artikkel 37 

Oppheving 

Direktiv 91/672/EØF og direktiv 96/50/EF oppheves med virkning fra 18. januar 2022. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv. 

Artikkel 38 

Overgangsbestemmelser 

1. Skipsførersertifikater utstedt i samsvar med direktiv 96/50/EF og sertifikater som nevnt i artikkel 1 nr. 6 i direktiv 

96/50/EF, samt sertifikater for skipsfart på Rhinen som nevnt i artikkel 1 nr. 5 i direktiv 96/50/EF som er utstedt før  

18. januar 2022, skal fortsatt være gyldige på de innlands vannveier i Unionen der de var gyldige før nevnte dato, i inntil ti år 

etter nevnte dato. 

Før 18. januar 2032 skal den medlemsstaten som har utstedt sertifikatene nevnt i første ledd, utstede et EU-kvalifikasjons-

sertifikat eller et sertifikat som nevnt i artikkel 10 nr. 2 til skipsførere som har slike sertifikater, når skipsføreren ber om det og i 

samsvar med malen fastsatt i dette direktiv, forutsatt at skipsføreren har lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon som nevnt i 

artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og c). 

2. Når medlemsstatene utsteder EU-kvalifikasjonssertifikat i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal de sikre tidligere 

tildelte rettigheter i den grad det er mulig, særlig med hensyn til de særskilte tillatelsene som er nevnt i artikkel 6. 

3. Besetningsmedlemmer, bortsett fra skipsførere, som har et kvalifikasjonssertifikat utstedt av en medlemsstat før  

18. januar 2022, eller som har en kvalifikasjon som er anerkjent i én eller flere medlemsstater, kan fortsatt benytte dette 

sertifikatet eller denne kvalifikasjonen i inntil ti år etter nevnte dato. I dette tidsrommet kan slike besetningsmedlemmer fortsatt 

påberope seg direktiv 2005/36/EF for å få anerkjent sine kvalifikasjoner av andre medlemsstaters myndigheter. Før utløpet av 

nevnte periode kan de søke vedkommende myndighet som utsteder slike sertifikater, om et EU-kvalifikasjonssertifikat eller et 

sertifikat i henhold til artikkel 10 nr. 2, forutsatt at de har lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon som nevnt i artikkel 11 nr. 1 

bokstav a) og c). 

Når besetningsmedlemmer som nevnt i første ledd søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat eller et sertifikat som nevnt i artikkel 

10 nr. 2, skal medlemsstatene sikre at det utstedes et kvalifikasjonssertifikat der kompetansekravene er likeverdige med eller 

lavere enn kompetansekravene i sertifikatet som skal skiftes ut. Et sertifikat der kravene er høyere enn sertifikatet som skal 

skiftes ut, skal utstedes bare når følgende vilkår er oppfylt: 

a) For EU-kvalifikasjonssertifikat for elvebåtsmenn: 540 dagers navigasjonstid, herunder minst 180 dager i fart på innlands 

vannveier. 

b) For EU-kvalifikasjonssertifikat for befarne elvebåtsmenn: 900 dagers navigasjonstid, herunder minst 540 dager i fart på 

innlands vannveier. 

c) For EU-kvalifikasjonssertifikat for rormenn: 1 080 dagers navigasjonstid, herunder minst 720 dager i fart på innlands 

vannveier. 

Navigasjonserfaringen skal dokumenteres ved hjelp av en fartsbok, en loggbok eller annen dokumentasjon. 

Navigasjonstidens minste varighet som fastsatt i annet ledd bokstav a), b) og c) i dette nummer kan reduseres med høyst  

360 dagers navigasjonstid når søkeren har et diplom som er anerkjent av vedkommende myndighet, og som bekrefter at søkeren 

har særskilt opplæring i navigasjon med praktisk arbeidserfaring på innlands vannveier. Minstetiden kan ikke reduseres med 

mer enn varigheten av den særskilte opplæringen. 

4. Fartsbøker og loggbøker som er utstedt før 18. januar 2022 etter andre regler enn reglene i dette direktiv, kan fortsatt være 

aktive i inntil ti år etter 18. januar 2022. 

5. For besetningsmedlemmer på ferger med nasjonalt sertifikat som ikke hører inn under virkeområdet for direktiv 96/50/EF, 

og som er utstedt før 18. januar 2022, skal slike sertifikater, som unntak fra nr. 3, fortsatt være gyldige på de innlands vannveier 

i Unionen der de var gyldige før denne dato, i inntil 20 år etter nevnte dato.  
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Før dette tidsrommet utløper, kan slike besetningsmedlemmer søke vedkommende myndighet som utsteder slike sertifikater, 

om et EU-kvalifikasjonssertifikat eller om et sertifikat som nevnt i artikkel 10 nr. 2, forutsatt at de legger fram tilfredsstillende 

dokumentasjon som nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og c). Nr. 3 annet og tredje ledd får tilsvarende anvendelse. 

6. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 kan medlemsstatene inntil 17. januar 2038 gi skipsførere som navigerer sjøgående skip på 

bestemte innlands vannveier, tillatelse til å ha med kompetansesertifikat for skipsførere som er utstedt i samsvar med 

bestemmelsene i STCW-konvensjonen, forutsatt at 

a) navigeringen på innlands vannveier finner sted ved begynnelsen eller avslutningen av en sjøtransport, og 

b) medlemsstaten den 16. januar 2018 har anerkjent sertifikater som nevnt i dette nummer for de aktuelle vannveiene i minst 

fem år. 

Artikkel 39 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 17. januar 2022 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal en medlemsstat der alle personene nevnt i artikkel 4 nr. 1, artikkel 5 nr. 1 og 

artikkel 6 utelukkende navigerer på nasjonale innlands vannveier uten forbindelse til det seilbare vannveinettet i en annen 

medlemsstat, bare være forpliktet til å sette i kraft de tiltak som er nødvendige for å sikre at artikkel 7, 8 og 10 med hensyn til 

anerkjennelse av kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker, artikkel 14 nr. 2 og 3 med hensyn til midlertidig oppheving, artikkel 

22 nr. 1 og 2 annet ledd, artikkel 26 nr. 1 bokstav d) når det er aktuelt, artikkel 26 nr. 1 bokstav e) og h), artikkel 26 nr. 2, 

artikkel 29 med hensyn til forebygging av bedrageri, artikkel 30 med hensyn til sanksjoner og artikkel 38 med unntak av nr. 2, 

er overholdt med hensyn til overgangsbestemmelser. Denne medlemsstaten skal sette disse tiltakene i kraft innen  

17. januar 2022. 

En slik medlemsstat kan ikke utstede EU-kvalifikasjonssertifikater eller godkjenne opplæringsprogrammer eller simulatorer før 

den har innarbeidet og gjennomført de øvrige bestemmelsene i dette direktiv, og har underrettet Kommisjonen om at dette er 

gjort. 

3. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal en medlemsstat der alle personer er unntatt i henhold til artikkel 2 nr. 3, bare 

være forpliktet til å sette i kraft de tiltak som er nødvendige for å sikre at artikkel 10 med hensyn til anerkjennelse av 

kvalifikasjonssertifikater og fartsbok, artikkel 38 med hensyn til godkjenning av gyldige sertifikater, samt artikkel 15, er 

overholdt. Denne medlemsstaten skal sette disse tiltakene i kraft innen 17. januar 2022. 

En slik medlemsstat kan ikke utstede EU-kvalifikasjonssertifikater eller godkjenne opplæringsprogrammer eller simulatorer før 

den har innarbeidet og gjennomført de øvrige bestemmelsene i dette direktiv, og har underrettet Kommisjonen om at dette er 

gjort. 

4. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal en medlemsstat ikke være forpliktet til å innarbeide dette direktiv så lenge fart 

på innlands vannveier ikke er teknisk mulig på dens territorium. 

En slik medlemsstat kan ikke utstede EU-kvalifikasjonssertifikater eller godkjenne opplæringsprogrammer eller simulatorer før 

den har innarbeidet og gjennomført bestemmelsene i dette direktiv, og underrettet Kommisjonen om at dette er gjort. 

5. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 40 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 41 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 12. desember 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 ______  
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VEDLEGG I 

MINSTEKRAV TIL ALDER, ADMINISTRATIV OVERHOLDELSE, KOMPETANSE OG NAVIGASJONSTID 

Minstekravene til kvalifikasjoner for dekksbesetning som fastsatt i dette vedlegg skal forstås som et stigende kvalifikasjonsnivå, 

med unntak av kvalifikasjoner for dekksgutter og lærlinger, som anses å ligge på samme nivå. 

1 Kvalifikasjoner for dekksbesetning på grunnivå 

1.1 Minstekrav til sertifisering av dekksgutter 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

— være minst 16 år, 

— ha fullført grunnleggende sikkerhetsopplæring i samsvar med nasjonale krav. 

1.2 Minstekrav til sertifisering av lærlinger 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

— være minst 15 år, 

— ha undertegnet en lærlingkontrakt med et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19. 

2 Kvalifikasjoner for dekksbesetning på operativt nivå 

2.1 Minstekrav til sertifisering av elvebåtsmenn 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

a) — være minst 17 år, 

— ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst to år og 

dekket kompetansestandardene for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 90 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet, 

eller 

b) — være minst 18 år, 

— ha gjennomgått en kompetansevurdering med godkjent resultat, foretatt av en forvaltningsmyndighet som nevnt 

i artikkel 18 for å kontrollere at kompetansestandardene for operativt nivå som oppført i vedlegg II, er oppfylt, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 360 dager, eller en samlet navigasjonstid på minst 180 dager dersom 

søkeren også kan dokumentere minst 250 dagers arbeidserfaring som medlem av dekksbesetningen på et 

sjøgående skip, 

eller 

c) — ha minst fem års arbeidserfaring før opptaket i et godkjent opplæringsprogram, eller ha minst 500 dagers 

arbeidserfaring som medlem av dekksbesetningen på et sjøgående skip før opptaket i et godkjent 

opplæringsprogram, eller ha fullført yrkesrettet opplæring av minst tre års varighet før opptaket i et godkjent 

opplæringsprogram, 

— ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst ni måneder 

og dekket kompetansestandardene for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 90 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet.  
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2.2 Minstekrav til sertifisering av befarne elvebåtsmenn 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

a) — ha en samlet navigasjonstid på minst 180 dager med kvalifikasjoner til å tjenestegjøre som elvebåtsmann, 

eller 

b) — ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst tre år og 

dekket kompetansestandardene for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 270 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet. 

2.3 Minstekrav til sertifisering av rormenn 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

a) — ha en samlet navigasjonstid på minst 180 dager med kvalifikasjoner til å tjenestegjøre som befaren 

elvebåtsmann, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

b) — ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst tre år og 

dekket de kompetansestandarder for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 360 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

c) — ha minst 500 dagers arbeidserfaring som skipsfører, 

— ha gjennomgått en kompetansevurdering med godkjent resultat, foretatt av en forvaltningsmyndighet som nevnt 

i artikkel 18 for å kontrollere at kompetansestandardene for operativt nivå som er oppført i vedlegg II, er 

oppfylt, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

3 Kvalifikasjoner for dekksbesetning på ledelsesnivå 

3.1 Minstekrav til sertifisering av skipsførere 

Den som søker om et EU-kvalifikasjonssertifikat skal 

a) — være minst 18 år, 

— ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst tre år og 

dekket kompetansestandardene for ledelsesnivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 360 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet, eller etter å 

ha fullført programmet, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

b) — være minst 18 år, 

— ha et EU-kvalifikasjonssertifikat for rormenn eller et sertifikat for rormenn som er anerkjent i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 eller 3,  
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— ha en samlet navigasjonstid på minst 180 dager, 

— ha gjennomgått en kompetansevurdering med godkjent resultat, foretatt av en forvaltningsmyndighet som nevnt 

i artikkel 18 for å kontrollere at kompetansestandardene for ledelsesnivå som er oppført i vedlegg II er oppfylt, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

c) — være minst 18 år, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 540 dager eller en samlet navigasjonstid på minst 180 dager dersom 

søkeren også kan dokumentere minst 500 dagers arbeidserfaring som medlem av dekksbesetningen på et 

sjøgående skip, 

— ha gjennomgått en kompetansevurdering med godkjent resultat, foretatt av en forvaltningsmyndighet som nevnt 

i artikkel 18 for å kontrollere at kompetansestandardene for ledelsesnivå som er oppført i vedlegg II er oppfylt, 

— ha et radiooperatørsertifikat, 

eller 

d) — ha minst fem års arbeidserfaring før opptaket i et godkjent opplæringsprogram, eller ha minst 500 dagers 

arbeidserfaring som medlem av dekksbesetningen på et sjøgående skip før opptaket i et godkjent 

opplæringsprogram, eller ha fullført yrkesrettet opplæring av minst tre års varighet før opptaket i et godkjent 

opplæringsprogram, 

— ha fullført et godkjent opplæringsprogram som nevnt i artikkel 19, som hadde en varighet på minst ett og et 

halvt år og dekket kompetansestandardene for ledelsesnivå som er oppført i vedlegg II, 

— ha en samlet navigasjonstid på minst 180 dager som en del av det godkjente opplæringsprogrammet og minst 

180 dager etter å ha fullført programmet, 

— ha et radiooperatørsertifikat. 

3.2 Minstekrav for særskilte tillatelser for EU-kvalifikasjonssertifikat for skipsførere 

3.2.1 Vannveier av maritim karakter 

Den som søker skal 

— oppfylle kompetansestandardene for navigering på innlands vannveier av maritim karakter som oppført i vedlegg II. 

3.2.2 Radar 

Den som søker skal 

— oppfylle kompetansestandardene for navigering ved hjelp av radar som oppført i vedlegg II. 

3.2.3 Flytende naturgass 

Den som søker skal 

— ha et EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på flytende naturgass (LNG) som nevnt i nr. 4.2. 

3.2.4 Store konvoier 

Den som søker skal ha en samlet navigasjonstid på minst 720 dager, herunder minst 540 dager med kvalifikasjoner til å 

tjenestegjøre som skipsfører og minst 180 dager med å føre en stor konvoi.  
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4 Kvalifikasjoner for særskilte oppgaver 

4.1 Minstekrav til sertifisering av eksperter på passasjerfart  

Den som søker om sitt første EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på passasjerfart skal 

— være minst 18 år, 

— oppfylle kompetansestandardene for eksperter på passasjerfart som oppført i vedlegg II. 

Den som søker om fornyelse av et EU-kvalifikasjonssertifikat for eksperter på passasjerfart skal 

— bestå en ny administrativ prøve eller fullføre et nytt godkjent opplæringsprogram i samsvar med artikkel 17 nr. 2. 

4.2 Minstekrav til sertifisering av LNG-eksperter 

Den som søker om sitt første EU-kvalifikasjonssertifikat for LNG-eksperter skal 

— være minst 18 år, 

— oppfylle kompetansestandardene for LNG-eksperter som oppført i vedlegg II. 

Den som søker om fornyelse av et EU-kvalifikasjonssertifikat for LNG-eksperter skal 

a) ha følgende samlede navigasjonstid om bord i en farkost som bruker LNG som drivstoff: 

— minst 180 dager i løpet av de foregående fem årene, eller 

— minst 90 dager i løpet av det foregående året, 

eller 

b) oppfylle kompetansestandardene for LNG-eksperter som oppført i vedlegg II. 

 ______  



Nr. 55/386 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

VEDLEGG II 

GRUNNLEGGENDE KOMPETANSEKRAV 

1 Grunnleggende kompetansekrav på operativt nivå 

1.1 Navigering 

Elvebåtsmannen skal bistå farkostens ledelse ved manøvrering og håndtering av en farkost på innlands vannveier. 

Elvebåtsmannen skal kunne gjøre dette på alle typer vannveier og i alle typer havner. Elvebåtsmannen skal særlig kunne 

— bistå med å forberede farkosten til seiling for å kunne sikre en trygg reise under alle forhold, 

— bistå ved fortøyning og forankring, 

— bistå med navigering og manøvrering av farkosten på en sjøsikker og økonomisk måte. 

1.2 Drift av farkoster 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— bistå farkostens ledelse med å kontrollere driften av farkosten, og med å ta seg av personer om bord, 

— bruke farkostens utstyr. 

1.3 Lasting og lossing, stuing og persontransport 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— bistå farkostens ledelse med å forberede, stue og overvåke last under lasting og lossing, 

— bistå farkostens ledelse med å bistå passasjerene, 

— gi direkte assistanse til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne i samsvar med opplæringskrav og 

instrukser i vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010(1), 

1.4 Maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— bistå farkostens ledelse på områdene maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner for å 

ivareta generell teknisk sikkerhet, 

— utføre vedlikeholdsarbeid på maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner for å ivareta 

generell teknisk sikkerhet. 

1.5 Vedlikehold og reparasjoner 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— bistå farkostens ledelse ved vedlikehold og reparasjon av farkosten og dens utstyr.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands 

vannvei og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 1). 
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1.6 Kommunikasjon 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— kommunisere i generelle og faglige sammenhenger, og blant annet kunne benytte standardiserte kommunikasjons-

fraser når det oppstår kommunikasjonsproblemer, 

— omgås andre. 

1.7 Helse og sikkerhet og vern av miljøet 

Elvebåtsmannen skal kunne 

— følge sikkerhetsregler for arbeidet og forstå betydningen av bestemmelsene om helse og sikkerhet og miljøets 

betydning, 

— innse at opplæring om sikkerhet om bord er viktig, og handle umiddelbart i en nødssituasjon, 

— treffe forholdsregler for å hindre brann, og bruke brannslokkingsutstyret riktig, 

— utføre sine arbeidsoppgaver på en måte som tar høyde for betydningen av å verne miljøet. 

2 Grunnleggende kompetansekrav på ledelsesnivå 

2.0 Tilsyn 

Skipsføreren skal kunne 

— instruere andre medlemmer av dekksbesetningen og føre tilsyn med oppgavene de utfører, som nevnt i avsnitt 1 i 

dette vedlegg, noe som innebærer tilstrekkelig evne til å utføre disse oppgavene. 

2.1 Navigering 

Skipsføreren skal kunne 

— planlegge en reise og navigere på innlands vannveier, herunder være i stand til å velge den ruten som er mest logisk, 

økonomisk og miljøvennlig for å kunne nå fram til laste- og lossestedene, og i den forbindelse ta hensyn til 

gjeldende trafikkregler og omforent regelverk for fart på innlands vannveier, 

— bruke kunnskaper om gjeldende regler for bemanning av farkoster, herunder kunnskaper om hviletid og dekks-

besetningens sammensetning, 

— navigere og manøvrere farkosten på en måte som ivaretar sikker drift av farkosten under alle forhold på innlands 

vannveier, herunder i situasjoner med høy trafikktetthet, eller når en annen farkost transporterer farlig gods, noe 

som krever grunnleggende kunnskaper om Den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på 

innlands vannveier (ADN), 

— reagere i nødssituasjoner på innlands vannveier. 

2.2 Drift av farkoster 

Skipsføreren skal kunne 

— bruke kunnskaper om skipsbygging og konstruksjonsmetoder på driften av ulike typer farkoster og ha grunnleg-

gende kunnskaper om tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

(EU) 2016/1629(1), 

— Kontrollere og føre tilsyn med obligatorisk utstyr som nevnt i det gjeldende sertifikatet for farkoster. 

2.3 Lasting og lossing, stuing og persontransport 

Skipsføreren skal kunne 

— planlegge og sørge for sikker lasting, stuing , sikring, lossing og beskyttelse av last under reisen,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier, om endring av direktiv 2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118). 
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— planlegge og sørge for farkostens stabilitet, 

— planlegge og sørge for sikker transport av passasjerer og ta seg av dem under reisen, herunder gi direkte assistanse 

til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne i samsvar med opplæringskrav og instrukser i vedlegg IV 

til forordning (EU) nr. 1177/2010. 

2.4 Maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 

Skipsføreren skal kunne 

— planlegge arbeidsflyten i maskineri og elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner, 

— overvåke hovedmotorer og hjelpemaskineri og hjelpeutstyr, 

— planlegge og gi instrukser vedrørende farkostens pumpe- og pumpekontrollsystem, 

— tilrettelegge for sikker bruk, vedlikehold og reparasjon av farkostens elektrotekniske utstyr, 

— kontrollere at vedlikehold og reparasjon av teknisk utstyr skjer på en sikker måte. 

2.5 Vedlikehold og reparasjoner 

Skipsføreren skal kunne 

— tilrettelegge for sikkert vedlikehold og reparasjon av farkosten og dens utstyr. 

2.6 Kommunikasjon 

Skipsføreren skal kunne 

— forvalte menneskelige ressurser, ha ansvar for sosiale forhold og ta seg av organisering av arbeidsflyt og opplæring 

om bord på farkosten, 

— sikre god kommunikasjon til enhver tid, herunder bruk av standardiserte kommunikasjonfraser når det oppstår 

kommunikasjonsproblemer, 

— arbeide for et balansert og godt arbeidsmiljø om bord. 

2.7 Helse og sikkerhet, passasjerrettigheter og vern av miljøet 

Skipsføreren skal kunne 

— overvåke gjeldende lovbestemte krav og treffe tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv, 

— opprettholde sikkerheten for personer om bord, herunder gi direkte assistanse til personer med nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne i samsvar med opplæringskrav og instrukser i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1177/2010, 

— utarbeide beredskaps- og havarikontrollplaner og håndtere nødssituasjoner, 

— sikre at kravene til vern av miljøet er oppfylt. 

3 Grunnleggende kompetansekrav for særskilte tillatelser 

3.1 Navigering på innlands vannveier av maritim karakter 

Skipsføreren skal kunne 

— arbeide med ajourførte sjøkart og kart, meldinger til fartøyer og sjøfolk og andre kunngjøringer som er spesifikke 

for vannveier av maritim karakter, 



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/389 

 

— bruke tidevannsdatum, tidevannsstrømmer og deres perioder og sykluser, tidspunktene for tidevannsstrømmer og 

tidevann, samt variasjoner på tvers av en elvemunning, 

— bruke SIGNI (signalsystem på innlands vannveier) og IALA (Den internasjonale fyrvesenorganisasjon) til sikker 

navigasjon på innlands vannveier av maritim karakter. 

3.2 Radarnavigasjon 

Skipsføreren skal kunne 

— treffe hensiktsmessige tiltak i forbindelse med navigering ved hjelp av radar før det kastes loss, 

— tolke bilder på radarskjermen og analysere informasjonen fra radaren, 

— redusere interferens fra ulike kilder, 

— navigere ved hjelp av radar og i den forbindelse ta hensyn til det omforente regelverket for fart på innlands 

vannveier, og i samsvar med bestemmelsene om krav til navigering ved hjelp av radar (for eksempel bemannings-

krav eller tekniske krav til fartøyer), 

— håndtere særlige omstendigheter, for eksempel trafikktetthet, utstyrsfeil og farlige situasjoner. 

4 Grunnleggende kompetansekrav for særskilte oppgaver 

4.1 Ekspert på passasjerfart  

Den som søker skal kunne 

— organisere bruken av redningsutstyr om bord på passasjerfartøyer, 

— anvende sikkerhetsinstrukser og treffe nødvendige tiltak for å beskytte passasjerene generelt, særlig i nødssitua-

sjoner (for eksempel evakuering, skade, sammenstøt, grunnstøting, brann, eksplosjon eller andre situasjoner som 

kan føre til panikk), herunder gi direkte assistanse til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne i 

samsvar med opplæringskrav og instrukser i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1177/2010, 

— kommunisere på grunnleggende engelsk, 

— oppfylle de relevante kravene i forordning (EF) nr. 1177/2010. 

4.2 Ekspert på flytende naturgass (LNG) 

Den som søker skal kunne 

— sikre at regelverket og standardene for farkoster som bruker LNG som drivstoff, samt andre relevante bestemmelser 

om helse og sikkerhet, er overholdt, 

— være bevisst på særlige forhold knyttet til LNG, gjenkjenne risikoer og håndtere dem, 

— bruke systemene som er spesifikke for LNG på en sikker måte, 

— sikre jevnlig kontroll av LNG-systemet, 

— vite hvordan LNG-bunkring utføres på en sikker og kontrollert måte, 

— forberede LNG-systemet for vedlikehold av farkosten, 

— håndtere nødssituasjoner i forbindelse med LNG. 

 ______   
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VEDLEGG III 

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL MEDISINSK SKIKKETHET 

Medisinsk skikkethet, herunder fysisk og psykisk skikkethet, betyr at en person som arbeider om bord på en farkost, ikke har 

noen sykdom eller nedsatt funksjonsevne som gjør vedkommende ute av stand til 

— å utføre de oppgavene som er nødvendige for å drive farkosten, eller 

— å utføre tildelte oppgaver til enhver tid, eller 

— å oppfatte sine omgivelser på riktig måte. 

Undersøkelsen skal framfor alt omfatte syn og hørsel, motoriske funksjoner, nevro-psykiatrisk status og hjerte- og karlidelser. 

 _____   
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VEDLEGG IV 

GJELDENDE KRAV 

Tabell A 

Formål, artikkel Samsvarskrav Anvendes fra 

Praktiske prøver, artikkel 17 nr. 4 [CESNI …] [___] 

Godkjenning av simulatorer, artikkel 21 nr. 2   

Egenskaper ved og bruksvilkår for registre, artikkel 25 nr. 2   

Tabell B 

Post Grunnleggende kompetansekrav Samsvarskrav Anvendes fra 

1 Grunnleggende kompetansekrav på operativt nivå [CESNI ….] [___] 

2 Grunnleggende kompetansekrav på ledelsesnivå — — 

3 Grunnleggende kompetansekrav for særskilte tillatelser   

3.1 Navigering på vannveier av maritim karakter   

3.2 Radarnavigasjon   

4 Grunnleggende kompetansekrav for særskilte oppgaver   

4.1 Ekspert på passasjerfart   

4.2 Ekspert på flytende naturgass (LNG)   

Tabell C 

Grunnleggende krav til medisinsk skikkethet Samsvarskrav Anvendes fra 

Undersøkelse med hensyn til medisinsk skikkethet [CESNI ….] [___] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/139 

av 29. januar 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 med hensyn til henvisninger til ICAO-bestemmelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, 

etter samråd med Komiteen for det felles luftrom og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 2 nr. 2 punkt 16 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1033/2006(2) vises det til definisjoner fastsatt i bind 1 av 

ICAOs «Procedures for Air Navigations Services – Aircraft Operations» (PANS-OPS, dok. 8168), nærmere bestemt til 

den femte utgaven av 2006, som omfatter endring nr. 6. Den 10. November 2016 innarbeidet ICAO endring nr. 7 i dok. 

8168. 

2) I nr. 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1033/2006 vises det til bestemmelser fastsatt i ICAOs «Procedures for Air 

Navigation Services – Air Traffic Management» (PANS-ATM, dok. 4444), nærmere bestemt til den 15. utgaven av 

2007, som omfatter endring nr. 6. Den 10. November 2016 innarbeidet ICAO endring nr. 7A i dok. 4444. 

3) Henvisningene til forordning (EU) nr. 1033/2006 og dok. 4444 bør oppdateres for at medlemsstatene skal kunne 

overholde sine internasjonale rettslige forpliktelser og for å sikre sammenheng med ICAOs internasjonale rammeregler. 

4) Forordning (EF) nr. 1033/2006 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1033/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 2 skal punkt 16 lyde: 

«16. «inn- og utflygingsprosedyrer» de standard instrumentavganger og -ankomster som er definert i ICAOs «Procedures 

for Air Navigation Services – Aircraft Operations» (PANS-OPS, dok. 8168, bind 1, femte utgave, 2006, som 

omfatter alle endringer til og med nr. 7).» 

2) I vedlegget skal nr. 2 lyde: 

«2. Kapittel 4 avsnitt 4.4 (Flight plans) og kapittel 11 punkt 11.4.2.2 (Movement messages) i ICAO PANS-ATM, dok. 

4444 (16. utgave av 2016, som omfatter alle endringer til og med nr. 7A).» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 30.1.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det 

felles europeiske luftrom (EUT L 186 av 7.7.2006, s. 46). 

2019/EØS/55/46 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 29. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2160 

av 20. november 2017 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 med hensyn til visse 

henvisninger til ICAO-bestemmelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, 

etter samråd med Komiteen for det felles luftrom og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I nr. 3 i vedlegg II til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012(2) vises det til bestemmelser fastsatt 

i ICAOs «Procedures for Navigation Services — Air Traffic Management» (PANS-ATM, Doc. 4444), nærmere bestemt 

til den 15. utgaven av 2007, som omfatter endring nr. 6. Den 10. november 2016 innarbeidet ICAO endring nr. 7A i 

Doc. 4444. 

2) Henvisningene i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 til Doc. 4444 bør nå oppdateres for å ta hensyn til disse 

endringene, slik at medlemsstatene skal kunne overholde sine internasjonale rettslige forpliktelser og for å sikre 

sammenheng med ICAOs internasjonal rammeregler. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 skal nr. 3 lyde: 

«3. Avsnitt 12.3.1.5 «8,33 kHz channel spacing» i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (14. utgave – 2016, som omfatter 

endring nr. 7A).» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 20. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 21.11.2017, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 96 av 31. 3.2004, s. 26. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2012 av 16. november 2012 om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles 

europeiske luftrom (EUT L 320 av 17.11.2012, s. 14). 

2019/EØS/55/47 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2215 

av 30. november 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som 

er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 

fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) ble det opprettet en liste over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud i Unionen, omhandlet i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005. 

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («EASA») oversendt Kommisjonen opplysninger som er relevante for ajourføringen av nevnte liste. 

Relevante opplysninger er også oversendt av tredjestater og internasjonale organisasjoner. På grunnlag av disse 

opplysningene bør listen ajourføres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning om å 

pålegge dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på listen. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, 

inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 

(Flysikkerhetskomiteen)(3) en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har gitt Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om de felles samrådene, innenfor rammen av 

forordning (EF) nr. 2111/2005 og kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006(4), som pågår med vedkommende 

myndigheter og luftfartsselskaper i Ekvatorial-Guinea, Nepal, Nigeria, Saint Vincent og Grenadinene, Thailand, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 2.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 344 av 27.12.200, s. 15. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 

luftfart (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8). 

2019/EØS/55/48 
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Ukraina og Venezuela. Kommisjonen har også framlagt opplysninger for Flysikkerhetskomiteen om flysikkerhets-

situasjonen i Afghanistan, Bolivia, India, Indonesia, Irak, Kasakhstan, Libya, Moldova, Mosambik og Zambia, og om 

faglig samråd med Russland. 

6) EASA har framlagt for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen resultatene av tilsynsrapportanalysen utført av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO») innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn. I den 

forbindelse ble medlemsstatene oppfordret til å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i 

tredjestater der ICAO har påvist alvorlige sikkerhetsproblemer, eller der EASA har konkludert med betydelige svakheter 

i sikkerhetstilsynsordningen. I tillegg til de samrådene som Kommisjonen har gjennomført i samsvar med forordning 

(EF) nr. 2111/2005, vil prioritering av inspeksjoner på bakken gjøre det mulig å framskaffe ytterligere opplysninger om 

sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er sertifisert i nevnte tredjestater. 

7) EASA har også underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken utført innenfor rammen av programmet for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA») i samsvar 

med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1). 

8) I tillegg har EASA underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om faglige bistandsprosjekter som er 

gjennomført i tredjestater som berøres av tiltak eller overvåking i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. EASA 

framla opplysninger om planer og anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre sivile 

luftfartsmyndigheters administrative og faglige kapasitet med sikte på å bidra til å løse saker der gjeldende 

internasjonale standarder for sivil luftfart ikke er oppfylt. Medlemsstatene ble oppfordret til å svare bilateralt på nevnte 

anmodninger og samordne med Kommisjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen nytten av å gi 

opplysninger til det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom ICAOs SCAN-database (Safety Collaborative 

Assistance Network), om den faglige bistanden som Unionen og dens medlemsstater yter for å forbedre flysikkerheten 

verden over. 

9) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om status for SAFAs 

alarmfunksjon og framlagt aktuell statistikk over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

10) Som følge av EASAs analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen og fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA, samt særlige inspeksjoner og tilsyn utført av nasjonale 

luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse tvangstiltak og underrettet Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen om disse. 

11) Medlemsstatene gjentok at de er villige til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle 

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder gjeldende 

sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea 

12) Den 7. juni 2017 hadde representanter for Kommisjonen og EASA et møte med representanter for Ekvatorial-Guineas 

luftfartsmyndighet AAGE (Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial). Formålet med dette møtet var å fortsette 

samrådet etter forrige møte i 2013. AAGE underrettet Kommisjonen og EASA om tiltak som er truffet for å overholde 

ICAOs krav om en sikkerhetstilsynsordning, og framhevet også den politiske innsatsen for å gjennomføre reformer. 

13) Under møtet 7. juni 2017 erkjente AAGE at luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea tidligere ikke var blitt sertifisert i 

samsvar med ICAO-kravene. AAGE tilbakekalte derfor sertifikatene til flere luftfartsselskaper som er sertifisert i staten, 

og gikk videre med den nye sertifiseringsprosessen i fem faser for de gjenværende luftfartsselskapene. AAGE framla 

også opplysninger om personalplanlegging og -rekruttering, et luftfartøyregister, et program for fornyelse av 

sertifisering for luftfartsselskaper og et program for sikkerhetstilsyn.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsvirksomhet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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14) Som observert i forbindelse med ICAOs tilsyn i februar 2017 oppnådde AAGE en faktisk gjennomføringsgrad for 

internasjonale flysikkerhetsstandarder på 62,5 %, opp fra ca. 10 %. 

15) Fra 16. til 20. oktober 2017 ble det gjennomført et EU-besøk med vurdering på stedet i Ekvatorial-Guinea. Sakkyndige 

fra Kommisjonen, EASA og medlemsstatene deltok på dette besøket. Under besøket ble arbeidet til AAGE vurdert og 

kontrollert gjennom besøk hos to aktive luftfartsselskaper som er sertifisert i Evatorial-Guinea. Det ble konstatert at 

organisasjonsstrukturen til AAGE, som er en nylig opprettet, uavhengig og selvstendig sivil luftfartsmyndighet som 

begynte sin sikkerhetstilsynsvirksomhet i 2012, er egnet for luftfartsvirksomheten i Ekvatorial-Guinea. Det ble også 

konstatert at AAGE dekker alle områder innen sivil luftfart og har et eget budsjett og egne ressurser. Det ble imidlertid 

påpekt at AAGE trenger tilstrekkelig kvalifiserte inspektører, særlig på området luftfartsoperasjoner og herunder med 

hensyn til kommersiell lufttransport, for å kunne føre tilstrekkelig og effektivt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper 

som er sertifisert i Evatorial-Guinea. 

16) Besøket viste at det er innført et omfattende regelverkssystem i Ekvatorial-Guinea. AAGE arbeider med å ajourføre 

reglene for å sikre fortsatt samsvar med den seneste utviklingen i internasjonale flysikkerhetsstandarder. AAGE er i stor 

grad avhengig av sertifikater, lisenser og tillatelser som andre myndigheter og organisasjoner har utstedt, uten at AAGE 

foretar egen kontroll, men en slik egen kontroll er en viktig del av AAGEs sikkerhetstilsynsoppgaver. Denne 

kontrollprosessen bør derfor inngå i AAGEs prosedyrer og gjennomføres korrekt. 

17) AAGE viste under besøket at det for tiden bare er to luftfartsselskaper som er sertifisert i Ekvatorial-Guinea, nemlig 

CEIBA Intercontinental og Cronos Airlines. Godkjenningssertifikatene for luftfartsselskapene Punto Azul og Tango 

Airways er blitt tilbakekalt. 

18) Under besøket hos CEIBA Intercontinental, som en del av EU-besøket med vurdering på stedet, ble det observert at 

luftfartsselskapet fortsatt drives på et gammelt godkjenningssertifikat, og bare har nådd fase to av fem i den nye 

sertifiseringsprosedyren for luftfartsselskaper. CEIBA Intercontinental gjennomgår for tiden mange endringer, noe som 

fører til manglende ajourføring og godkjenning av grunnleggende håndbøker og annen dokumentasjon om 

luftfartsoperasjoner og vedlikehold. Videre er håndbøkene og dokumentasjonen ennå ikke tilpasset luftfartsselskapets 

drift og luftfartøyer. Sikkerhetsstyringssystemet er under utvikling og luftfartsselskapet har ennå ikke innarbeidet en 

reell risikoanalyse. Retningslinjer for sikkerhet er blitt utarbeidet og fastlagt, men har ikke blitt formidlet tydelig og 

bredt i organisasjonen. Kvalitetssystemet må også videreutvikles. 

19) Besøket hos luftfartsselskapet Cronos Airlines viste at de er klar over de gjeldende reglene i Ekvatorial-Guinea, og de 

treffer tiltak for å gjennomføre disse luftfartsstandardene. De har gjennomført den gjeldende prosedyren for sertifisering 

av luftfartsselskaper i fem faser med godkjent resultat. Godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap ble fornyet i januar 

2017. Det ble imidlertid påpekt at flere håndbøker ikke var blitt tilpasset de faktiske operasjonene, og at 

kvalitetssystemet ikke er fullt utviklet. Videre ble det konstatert at sikkerhetsstyringssystemet hos Cronos Airlines 

fortsatt er under utvikling og for øyeblikket er i fase to av de fire gjennomføringsfasene for et slikt sikkerhets-

styringssystem. Retningslinjer for sikkerhet er blitt utarbeidet og fastlagt og også formidlet tydelig og bredt i 

organisasjonen. De deltar frivillig i et program for overvåking av flygedata fra luftfartøyene. 

20) AAGE, CEIBA Intercontinental og Cronos Airlines ble hørt 14. november 2017 av Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005. Under høringen uttrykte 

representanten for regjeringen i Ekvatorial-Guinea sterk vilje fra regjeringens side til ytterligere å forbedre 

flysikkerheten i Ekvatorial-Guinea for å kunne sikre gode innenlandske og regionale flyforbindelser. Under høringen 

framla AAGE opplysninger om de korrigerende tiltakene som er truffet for å løse problemene som ble påpekt under EU-

besøket på stedet. AAGE anslår en tidsramme på ett år for gjennomføring av de korrigerende tiltakene. 

21) Opplysningene framlagt av CEIBA Intercontinental under høringen om planen for korrigerende tiltak for å løse de 

problemene som ble påpekt under EU-besøket på stedet, viste ikke at luftfartsselskapet hadde utført en årsaksanalyse, 

men at bare umiddelbare korrigerende tiltak var truffet, og ingen langsiktige forebyggende tiltak.  
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22) Under høringen framla Cronos Airlines på sin side opplysninger om de korrigerende tiltakene for å løse problemene 

som ble påpekt under EU-besøket på stedet, og om at det er utført en årsaksanalyse og truffet både umiddelbare 

korrigerende tiltak samt tiltak for å hindre at problemene som ble påpekt, oppstår på nytt. 

23) På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder resultatene av EU-besøket med vurdering på stedet og de 

opplysningene som ble gitt på høringen 14. november 2017, er vurderingen at selv om AAGE har oppnådd betydelige 

forbedringer, gjenstår vesentlige mangler i sikkerhetstilsynsordningen for luftfart i Ekvatorial-Guinea. Vurderingen er at 

AAGE ennå ikke har evnen til å utøve sitt fulle ansvar for tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Ekvatorial-

Guinea. Dette framgår av det faktum at luftfartsselskaper sertifiseres og sikkerhetstilsyn utføres uten at nødvendige, 

tilstrekkelig kvalifiserte inspektører er til stede, og av det faktum at en rekke av problemene som ble påpekt i forbindelse 

med EU-besøket med vurdering på stedet, ikke var identifisert av AAGE selv i forbindelse med myndighetens 

sertifiserings- og tilsynsvirksomhet. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig dokumentasjon som støtter en beslutning om 

å oppheve eller endre driftsforbudet for alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Ekvatorial-Guinea. Ettersom deres 

godkjenningssertifikater er blitt tilbakekalt, bør imidlertid luftfartsselskapene Punto Azul og Tango Airways fjernes fra 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud. 

24) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapene Punto Azul 

og Tango Airways fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Nepal 

25) Den 5. mars 2017 sendte den sivile luftfartsmyndigheten i Nepal («CAAN») et brev til Kommisjonen med opplysninger 

om nåværende status for sikkerhetstilsynsordningen i Nepal. Etter en fornyet sertifisering i 2015 av alle 

luftfartsselskaper i Nepal, gjentok CAAN denne prosessen i 2016 med bistand fra ICAO for å igjen forlenge gyldigheten 

til luftfartsselskapenes godkjenningssertifikater. 

26) Den 13. mars 2017 framla utenriksdepartementet i Nepal tilleggsdokumentasjon for Unionens delegasjon i Katmandu 

med en oversikt over framdriften og et utdrag av rapporten fra besøket som ICAO-gruppen for kombinerte tiltak 

gjennomførte i Nepal. ICAO-gruppen hadde en rekke bemerkninger på områdene drift og luftdyktighet. Bemerkningene 

var de samme som ble gjort under tidligere besøk, herunder EU-besøket med vurdering på stedet i februar 2014 og et 

EU-besøk for å gi faglig bistand i oktober 2015. I lys av disse opplysningene anmodet Kommisjonen 4. juli 2017 om 

ytterligere opplysninger fra CAAN. 

27) ICAO gjennomførte et samordnet valideringsbesøk i Nepal fra 4. til 11. juli 2017. På bakgrunn av resultatene av dette 

besøket kunngjorde ICAO 27. juli 2017 at det alvorlige sikkerhetsproblemet med sertifiseringen av luftfartsselskaper var 

blitt løst av vedkommende myndigheter i Nepal. 

28) Den 3. august 2017 la CAAN fram opplysningene som Kommisjonen etterspurte. Her inngikk blant annet opplysninger 

om innehavere av godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper, resultater av sikkerhetstilsynsvirksomheten, 

luftfartøyer som er registrert i Nepal, ulykker og alvorlige hendelser, håndhevingstiltak, organisering og regler og 

teknisk bistandsvirksomhet i Nepal. CAAN fremla imidlertid ikke opplysninger om oppfølging av anbefalingene i de 

offentliggjorte ulykkesrapportene. 

29) Den 7. november 2017 framla CAAN sluttrapporten fra ICAOs samordnede valideringsbesøk fra 4. til 11. juli 2017, der 

det angis at faktisk gjennomføringsgrad for internasjonale flysikkerhetsstandarder har økt til 66 %. Rapporten viser 

imidlertid også at det er nødvendig med ytterligere forbedringer med hensyn til kvalifisert teknisk personale og 

utbedring av sikkerhetsproblemer. Utstedelse av personsertifikater til flygebesetningsmedlemmer ble ikke gjennomgått 

av ICAO, men dette var et av områdene som ga grunn til bekymring etter EU-besøket med vurdering på stedet i  

februar 2014.  
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30) På grunnlag av opplysningene som foreligger, ser det ut til at selv om CAAN har gjort visse framskritt med hensyn til 

gjennomføringen av internasjonale flysikkerhetsstandarder, er sikkerhetstilsynsordningen for luftfart i Nepal fortsatt 

ikke tilfredsstillende, noe som også framgår av mangelen på effektive tiltak i etterkant av ulykker for å hindre at de 

inntreffer igjen, herunder dødsulykker som har inntruffet de senere årene. 

31) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Nepal. 

Luftfartsselskaper fra Nigeria 

32) Med bistand fra EASA vil Kommisjonen fortsette å nøye overvåke sikkerhetsytelsen til luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Nigeria. I sine brev av 15. mai og 20. juni 2017 understreket Kommisjonen nødvendigheten av at den sivile 

luftfartsmyndigheten i Nigeria («NCAA») følger nøye med på alle søknader til EASA fra luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Nigeria, om godkjenning som tredjestatsoperatør («TCO» – Third Country Operator). 

33) Ved brev av 30. mai 2017 underrettet NCAA Kommisjonen om at myndigheten har til hensikt å føre omfattende tilsyn 

med virksomheten til luftfartsselskapet Med-View Airline, som er registrert i Nigeria, samt om tiltak som NCAA har 

truffet med hensyn til andre nigerianske luftfartsselskaper. 

34) Ved brev av 10. oktober 2017 understreket Kommisjonen at dette ikke er tilstrekkelig, tatt i betraktning de gjeldende 

kravene og den forventede veksten i luftfartsvirksomheten i Nigeria. Kommisjonen underrettet NCAA om at det ble 

innledet samråd i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

35) Den 30. oktober 2017 hadde representanter for Kommisjonen og EASA et faglig samrådsmøte med representanter på 

ledelsesnivå fra NCAA. Formålet med dette møtet var å gi NCAA mulighet til å forklare hvilke korrigerende og 

forebyggende tiltak som er truffet med hensyn til Med-View Airline og de øvrige luftfartsselskapene som er sertifisert i 

Nigeria. NCAAs redegjørelse under dette møtet var underbygd av dokumentasjon som viste en viss forbedring av 

sikkerhetstilsynet med luftfartsselskapene som nigerianske myndigheter har ansvar for i henhold til gjeldende 

internasjonale regler. 

36) Under møtet underrettet NCAA Kommisjonen og EASA om tiltak som er truffet for å forbedre overholdelsen av ICAOs 

krav om en sikkerhetstilsynsordning. Myndigheten la også fram opplysninger om tilsyn ført med Med-View Airline og 

andre luftfartsselskaper som er registrert i Nigeria, nemlig Arik Air, Air Peace og Kabo Air, samt om antall ansatte i 

NCAA, inspektørenes opplæring og kvalifikasjoner og myndighetens program for sikkerhetstilsyn. NCAA har innført 

og gjennomfører et program for overvåking av luftfartsoperasjoner og luftdyktighet for å sikre fortsatt samsvar med 

gjeldende regler. Nigeria er i ferd med å gjennomføre sitt nasjonale flysikkerhetsprogram og planlegger å oppnå full 

gjennomføring innen utgangen av 2018. 

37) Opplysningene som foreligger, herunder opplysninger framlagt av NCAA på møtet 30. oktober 2017, tyder på at det er 

satt i gang forbedringer av sikkerhetstilsynsordningen i Nigeria. Slike forbedringer er helt nødvendige. Dette er særlig 

tilfellet når det gjelder NCAAs kjennskap til den planlagte virksomheten til luftfartsselskaper under sitt tilsyn og faktisk 

og effektiv gjennomføring av myndighetens program for sikkerhetstilsyn, herunder hvordan funnene håndteres. Den  

1. november 2017 anmodet Kommisjonen om ytterligere opplysninger om dette. Kommisjonen oppfordret også NCAA 

til å fraråde nigerianske luftfartsselskaper å søke EASA om TCO-godkjenning før myndigheten er helt overbevist om at 

selskapene overholder gjeldende internasjonale flysikkerhetsstandarder. 

38) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Nigeria. 

39) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale flysikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  
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Luftfartsselskaper fra Russland 

40) Kommisjonen, EASA og vedkommende myndigheter fortsetter å følge nøye med på sikkerhetsnivået hos luftfarts-

selskaper som er sertifisert i Russland og har flyginger til Unionen, herunder ved å prioritere inspeksjoner på bakken av 

visse russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

41) Den 20. oktober 2017 hadde representanter fra Kommisjonen og EASA et møte med representanter fra den russiske 

føderale lufttransportmyndigheten («FATA»). Formålet med møtet var å gjennomgå sikkerhetsnivået hos luftfarts-

selskaper som er sertifisert i Russland, på grunnlag av rapporter fra inspeksjoner på bakken i tidsrommet mellom 

6. oktober 2016 og 5. oktober 2017, og å identifisere tilfeller der FATAs tilsynsvirksomhet kan styrkes. 

42) På dette møtet foretok Kommisjonen en grundigere gjennomgåelse av resultatene av SAFA-inspeksjoner på bakken av 

fire luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland. Ingen sikkerhetsproblemer ble påvist, men FATA underrettet 

Kommisjonen om sitt sikkerhetstilsyn med disse luftfartsselskapene. 

43) På grunnlag av opplysningene som foreligger, herunder opplysninger framlagt av FATA i forbindelse med det faglige 

samrådet 20. oktober 2017, er vurderingen at FATA verken mangler evne eller vilje til å utbedre sikkerhetsmangler hos 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland. Av den grunn konkluderte Kommisjonen med at det ikke var nødvendig 

med en høring i Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som 

er sertifisert i Russland. 

44) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Russland. 

45) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Russland faktisk overholder internasjonale 

flysikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

46) Dersom disse inspeksjonene peker mot en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende overholdelse av 

gjeldende sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen være tvunget til å treffe tiltak mot luftfartsselskaper fra Russland i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Saint Vincent og Grenadinene 

47) Den 2. februar 2017 søkte luftfartsselskapet Mustique Airways, som er sertifisert i Saint Vincent og Grenadinene, EASA 

på nytt om en TCO-godkjenning. Denne nye søknaden kom etter at en tidligere søknad om TCO-godkjenning hadde 

blitt avslått av EASA av sikkerhetsmessige årsaker. EASA vurderte den nye søknaden i samsvar med kravene i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(1). 

48) Planene for korrigerende tiltak for å utbedre manglene påvist av EASA i forbindelse med TCO-godkjenningssøknaden 

fra Mustique Airways ble godkjent av EASA, og byrået besluttet å fortsette behandlingen av søknaden fram til alle 

manglene var blitt utbedret. Den 11. september 2017 underrettet EASA Kommisjonen om at den siste av de ovennevnte 

manglene var utbedret, og at EASA dermed ville kunne utstede godkjenningen dersom luftfartsselskapet ble fjernet fra 

flysikkerhetslisten. 

49) I lys av disse opplysningene inviterte Kommisjonen Mustique Airways til en høring for å gi Mustique Airways mulighet 

til å presentere de korrigerende tiltakene og framlegge opplysninger om tiltak som er truffet for å hindre at 

sikkerhetsmanglene som EASA påviste under vurderingen i forbindelse med en eventuell TCO-godkjenning, vil dukke 

opp igjen. Den 14. november 2017 presenterte Mustique Airways de korrigerende tiltakene for Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen. De består av betydelige endringer i hvordan sikkerhetsstyringssystemet organiseres og 

gjennomføres, i tillegg til et nytt nettbasert verktøy og nye retningslinjer for sikkerhet, som gjør det mulig for Mustique 

Airways å fjerne de underliggende årsakene til manglene og hindre at de dukker opp på nytt.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 
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50) Under høringen framla Mustique Airways også opplysninger om en rekke tiltak som var truffet for å bygge opp en 

flysikkerhetskultur i selskapets organisasjon. Tiltakene omfatter regelmessige sikkerhetsmøter på både ledelses- og 

personalnivå i Mustique Airways for å øke de ansattes sikkerhetsbevissthet og forbedre rapporteringen av 

sikkerhetshendelser. 

51) På grunnlag av alle opplysninger som er tilgjengelige for øyeblikket, herunder vurderingen foretatt av EASA og 

opplysningene som ble gitt på høringen, bør det konkluderes med at Mustique Airways har utbedret de påviste 

sikkerhetsmanglene, og at Mustique Airways er i stand til å utbedre sikkerhetsmangler som vil kunne oppstå. 

52) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapet Mustique 

Airways fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

53) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere faktisk overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å prioritere 

inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Saint Vincent og Grenadinene, i henhold til forordning 

(EU) nr. 965/2012. 

54) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale flysikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Thailand 

55) Fra 20. til 27. september 2017 gjennomførte ICAO et samordnet valideringsbesøk i Thailand for å gjennomgå 

protokollspørsmålene som ga opphav til det alvorlige sikkerhetsproblemet i Thailand. De korrigerende tiltakene som ble 

truffet av den sivile luftfartsmyndigheten i Thailand («CAAT»), ble ansett som tilstrekkelige til å løse det alvorlige 

sikkerhetsproblemet, og den faktiske gjennomføringsgraden for internasjonale flysikkerhetsstandarder har økt til ca. 

41 %. Arbeidet med ytterligere å øke den faktiske gjennomføringsgraden pågår imidlertid fortsatt, og CAAT venter et 

samordnet valideringsbesøk av ICAO i 2018 som dekker alle deler av sikkerhetstilsynsordningen for sivil luftfart. 

56) CAAT ble invitert til en høring 13. november 2017 for å gi Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen en redegjørelse for 

de korrigerende tiltakene som er truffet for å bedre flysikkerhetssituasjonen i Thailand. 

57) Under høringen framla CAAT opplysninger om den sivile luftfartsindustriens omfang og virksomhet i Thailand og 

resultatene av ICAOs samordnede valideringsbesøk, herunder det faktum at det alvorlige sikkerhetsproblemet var løst. 

CAAT rapporterte også om framdriften i gjennomføringen av bærekraftsplanen, som omfatter arbeidet med et strategisk 

plan for nærmeste framtid, ajourføringen av lover og forskrifter, myndighetens organisering og bemanning, 

finansieringen av myndighetens virksomhet og IT-systemene CAAT vil bruke i forbindelse med sin virksomhet. 

Myndigheten framla også opplysninger om sin tilsynsvirksomhet med hensyn til luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Thailand. Kommisjonen oppfordret CAAT til å fortsette arbeidet med å sikre at flysikkerheten i Thailand forbedres på 

en bærekraftig måte. 

58) De tilgjengelige opplysningene tyder på at sikkerhetstilsynsordningen i Thailand er forbedret. Særlig har CAAT 

framlagt bevis på at det er gjort framskritt i løpet av det siste året. Opplysningene som foreligger om luftfartsselskaper 

som er sertifisert i Thailand, gir ikke grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud eller visse driftsbegrensninger 

på disse luftfartsselskapene. 

59) For å overvåke situasjonen nøye må samrådene med myndighetene fra Thailand fortsette i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 473/2006. 

60) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Thailand. 

61) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere faktisk overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å prioritere 

inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012.  
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62) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale flysikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Ukraina 

63) Den 19. april 2017 søkte luftfartsselskapet International Joint-Stock Aviation Company «URGA», som er sertifisert i 

Ukraina, EASA på nytt om en TCO-godkjenning. Etter å ha avslått den første søknaden om en TCO-godkjenning av 

sikkerhetsgrunner, vurderte EASA den nye søknaden i samsvar med kravene i forordning (EU) nr. 452/2014. 

64) Fra 28. til 29. juni 2017 gjennomførte EASA i den forbindelse en kontroll på stedet ved hovedkontoret til International 

Joint-Stock Aviation Company «URGA». Kontrollen gjorde det mulig å konstatere at selskapet hadde utbedret alle 

mangler som ble påvist under vurderingen av den første søknaden, men det ble påvist fem nye mangler, særlig knyttet til 

luftdyktighet. International Joint-Stock Aviation Company «URGA» framla deretter for EASA en plan for korrigerende 

tiltak for å utbedre disse manglene. På grunnlag av denne planen for korrigerende tiltak ble det 4. oktober 2017 

konstatert at alle mangler er utbedret på en måte som EASA anser som tilfredsstille. EASA underrettet Kommisjonen 

om dette og at EASA dermed ville kunne utstede godkjenningen dersom luftfartsselskapet ble fjernet fra 

flysikkerhetslisten. 

65) På bakgrunn av dette ble International Joint-Stock Aviation Company «URGA» invitert til en høring av Kommisjonen 

og Flysikkerhetskomiteen, som fant sted 13. november 2017. Under høringen framla selskapet nærmere opplysninger 

om gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak utarbeidet som svar på manglene som EASA påviste under 

kontrollen på stedet i juni 2017. De forklarte også at de har gjort større endringer i sin organisasjon og sine prosedyrer 

for å bli bedre i stand til å overholde internasjonale flysikkerhetsstandarder. For å sikre at tiltakene gir varige resultater, 

og for å muliggjøre faktisk kontroll av selskapets virksomhet, har International Joint-Stock Aviation Company «URGA» 

også omstrukturert sitt interne kvalitetssystem. 

66) På grunnlag av alle opplysninger som er tilgjengelige for øyeblikket, herunder vurderingen foretatt av EASA og 

opplysningene som ble gitt på høringen, bør det konkluderes med at International Joint-Stock Aviation Company 

«URGA» har utbedret de påviste sikkerhetsmanglene, og at International Joint-Stock Aviation Company «URGA» er i 

stand til å utbedre sikkerhetsmangler som vil kunne oppstå. 

67) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapet International 

Joint-Stock Aviation Company «URGA» fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

68) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere faktisk overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å prioritere 

inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Ukraina, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

69) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale flysikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Venezuela 

70) Den 6. mars 2017 søkte luftfartsselskapet Avior Airlines, som er sertifisert i Venezuela, EASA om en TCO-godkjenning. 

EASA vurderte søknaden i samsvar med kravene i forordning (EU) nr. 452/2014. 

71) I sin sikkerhetsvurdering av Avior Airlines med henblikk på en TCO-godkjenning uttrykte EASA bekymring for 

luftfartsselskapets manglende evne til å påvise samsvar med gjeldende krav. EASA konkluderte derfor med at 

ytterligere vurdering ikke ville føre til utstedelse av en TCO-godkjenning til Avior Airlines, og at selskapet ikke 

oppfyller de gjeldende kravene i forordning (EU) nr. 452/2014. Den 4. oktober 2017 avslo derfor EASA TCO-søknaden 

til Avior Airlines av sikkerhetsmessige årsaker.  
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72) Den 10. oktober 2017 anmodet Kommisjonen om opplysninger fra den sivile luftfartsmyndigheten i Venezuela 

(«INAC») om tiltakene som var truffet etter EASAs avslag på TCO-søknaden fra Avior Airlines. Brevet innledet 

samrådene med myndighetene som har ansvar for regelverksbasert tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Venezuela, i henhold til kriteriene i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. Ettersom sikkerhetsproblemene som 

ble påvist under EASAs TCO-sikkerhetsvurdering av Avior Airlines, ikke var løst, fikk både INAC og Avior Airlines 

muligheten til å bli hørt av Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

73) Den 13. november 2017 framla INAC opplysninger for Kommisjonen om de siste års tilsynsvirksomhet med hensyn til 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Venezuela, samt en beskrivelse av tilsynet med luftfartsselskapet Avior Airlines. 

74) Under høringen 14. november 2017 framla INAC opplysninger for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om sin 

struktur, sine funksjoner, sin kompetanse og sine ressurser, antall luftfartshendelser og -ulykker, faktisk gjennomføring 

av internasjonale flysikkerhetsstandarder, status i FAAs program for vurdering av internasjonal flysikkerhet og antall og 

type av organisasjoner under myndighetens tilsyn. Myndigheten gjorde også rede for sine tilsynsprosesser og framla 

resultatene av de siste års sikkerhetstilsyn med Avior Airlines. INAC opplyste at myndigheten hadde økt antallet 

inspeksjoner av Avior Airlines, ettersom dette luftfartsselskapet hadde utvidet flåten. Dette førte til at det ble avdekket 

en rekke sikkerhetsmangler hos Avior Airlines, særlig på områdene personalopplæring, endringshåndtering og 

dokumentstyring. 

75) INAC opplyste at myndigheten ikke var klar over manglene som ble påvist hos luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Venezuela, ved inspeksjoner på bakken utført av medlemsstatene, og uttrykte at INAC hadde til hensikt å samarbeide 

med EASA for å sikre tilstrekkelig oppfølging av manglene. 

76) De framlagte opplysningene tyder på at INAC bør øke sin kapasitet til å føre tilsyn med de luftfartsselskapene 

myndigheten er ansvarlig for. 

77) Under høringen informerte Avior Airlines Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om de korrigerende tiltakene som 

var truffet for å løse de alvorlige problemene som ble påvist av EASA under vurderingen i forbindelse med en eventuell 

TCO-godkjenning, slik som kontroll av luftdyktighet og vedlikehold, gjennomføring og overvåking av luftdyk-

tighetspåbud og sikkerhets- og kvalitetsstyringssystemet. Avior Airlines viste imidlertid tydelig manglende bevissthet 

rundt og forståelse av alvoret i sikkerhetsproblemene som ble framsatt av EASA og påvist av medlemsstatene i 

forbindelse med inspeksjoner på bakken. Videre viser de tiltakene som Avior Airlines har truffet, at det mangler en 

grundig årsaksanalyse og en plan for egnede korrigerende tiltak for å forhindre at de samme eller lignende tilfeller av 

manglende overholdelse inntreffer igjen. 

78) Det framgår av opplysningene som foreligger, som bygger på EASAs vurdering i forbindelse med en eventuell TCO-

godkjenning, inspeksjoner på bakken utført av medlemsstatene og opplysninger framlagt av NCAA og Avior Airlines, at 

det er klare bevis på alvorlige sikkerhetsmangler hos Avior Airlines. Disse opplysningene viser også at Avior Airlines 

ikke er i stand til å utbedre disse sikkerhetsmanglene, noe som blant annet framgår av den uhensiktsmessige og 

utilstrekkelige planen for korrigerende tiltak som selskapet framla som oppfølging av manglene som er påvist av EASA, 

og at manglene som er påvist ved inspeksjoner på bakken utført av medlemsstatene, ikke er fulgt opp på en 

hensiktsmessige måte. 

79) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp luftfartsselskapet Avior 

Airlines i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

80) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere faktisk overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å prioritere 

inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Venezuela, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

81) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale flysikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

82) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 
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83) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. november 2017. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 318 av 2.12.2017, s. 11–20]. 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2018/59 

av 11. januar 2018 

om endring av vedtak 2009/300/EF med omsyn til innhaldet av miljøkriteria for tildeling av  

EU-miljømerket til fjernsyn og tidsrommet dei skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2018) 6](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2 og 3, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2009/300/EF(2) vart det fastsett særskilde miljøkriterium og krav til vurdering og kontroll for 

produktgruppa «fjernsyn». 

2) Tidsrommet som dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er fastsette i vedtak 

2009/300/EF, skal gjelde for, går ut 31. desember 2017. 

3) Det første kriteriet i vedtak 2009/300/EF gjeld energiøkonomisering og byggjer på dei eksisterande energimerkings-

krava og krava til miljøvenleg utforming av fjernsyn som er fastsette i kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2009(3). 

Difor vert EU-miljømerket for tida tildelt fjernsyn som er merkte med energiklasse B i medhald av den energimerkings-

ordninga for fjernsyn som er fastsett i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010(4) («energimerkings-

ordninga»). Energiklasse B er ikkje den mest effektive klassen som vert seld på EU-marknaden. Det første kriteriet i 

vedtak 2009/300/EF bør difor oppdaterast for å sikre at EU-miljømerket vert tildelt produkt som er energieffektive. 

4) Det er gjort framlegg om å byte ut dei eksisterande krava til energimerking og miljøvenleg utforming for fjernsyn med 

nye krav seinast i 2019(5), men framlegget er ikkje vorte vedteke enno. Inntil dette framlegget vert vedteke, bør kriteriet 

«energiøkonomisering» i vedtak 2009/300/EF endrast, slik at kriteriet viser til dei høgste energiklassene i den gjeldande 

versjonen av energimerkingsordninga. 

5) Det er gjort ei vurdering som stadfestar relevansen og nytten av den framlagde endringa av kriteriet «energi-

økonomisering», og som òg stadfestar relevansen og nytten av alle dei andre eksisterande miljøkriteria for fjernsyn og 

dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er fastsette i vedtak 2009/300/EF. Det er planlagt ein revisjon av 

miljømerkingskriteria så snart dei framlagde nye krava til energimerking og miljøvenleg utforming av fjernsyn er 

vedtekne. 

6) Av dei grunnane som er nemnde i synsmåte 4 og 5, og for å gje nok tid til revisjon av dei noverande miljøkriteria når dei 

framlagde nye krava til energimerking og miljøvenleg utforming vert vedtekne, bør tidsrommet som dei eksisterande 

miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, slik dei vert endra ved denne avgjerda, 

lengjast til 31. desember 2019. 

7) Vedtak 2009/300/EF bør difor endrast. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 13.1.2018, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/300/EF av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

fjernsyn (TEU L 82 av 28.3.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn (TEU L 191 av 23.7.2009, s. 42). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av fjernsyn (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 64). 

(5) KOM(2016) 773 endeleg utgåve. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490877945963&uri=CELEX:52016DC0773 

2019/EØS/55/49 
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8) Det bør innførast ein overgangsperiode for søknader og lisensar som høyrer inn under dei kriteria som er fastsette i 

vedtak 2009/300/EF, slik at lisensinnehavarar og søkjarar får nok tid til å tilpasse seg endringane av kriteriet «energi-

økonomisering». 

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/300/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «fjernsyn» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2019.» 

Artikkel 2 

Vedlegget til vedtak 2009/300/EF vert endra slik det er fastsett i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 3 

1. Søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkt som er omfatta av produktgruppa «fjernsyn» og er sende inn før datoen 

då denne avgjerda vart teken, skal vurderast i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i den versjonen av vedtak 2009/300/EF som 

er i kraft dagen rett før den dagen denne avgjerda vart teken («den gamle versjonen av vedtak 2009/300/EF»). 

2. Søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkt som er omfatta av produktgruppa «fjernsyn» og er sende inn innan ein 

månad etter datoen då denne avgjerda vart teken, kan byggje på anten dei kriteria som er fastsette i den gamle versjonen av vedtak 

2009/300/EF, eller dei kriteria som er fastsette i den versjonen av det nemnde vedtaket som er endra ved denne avgjerda. 

3. EU-miljømerkelisensar som er tildelte i samsvar med dei kriteria som er fastsette i den gamle versjonen av vedtak 

2009/300/EF, kan nyttast i seks månader frå datoen då denne avgjerda vart teken. 

Artikkel 4 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 11. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

I vedlegget til vedtak 2009/300/EF, kriterium 1 (Energiøkonomisering), vert det gjort følgjande endringar: 

1) I bokstav b) (Høgste energiforbruk) vert «≤ 200 W» bytt ut med «≤ 100 W». 

2) I bokstav c) (Energieffektivitet) vert alle dei fire ledda bytte ut med følgjande: 

«Fjernsyn skal oppfylle spesifikasjonane i den energieffektivitetsindeksen som er fastsett i vedlegg I til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010(*) for den energieffektivitetsklassen som er spesifisert nedanfor, eller alternativt 

for ei meir effektiv energieffektivitetsklasse: 

i. Energieffektivitetsklasse A for apparat med ein synleg skjermdiagonal på ≤ 90 cm (eller 35,4 tommar). 

ii. Energieffektivitetsklasse A+ (A for UHD) for apparat med ein synleg skjermdiagonal på > 90 cm (eller 35,4 tommar) 

og < 120 cm (eller 47,2 tommar). 

iii. Energieffektivitetsklasse A++ (A+ for UHD) for apparat med ein synleg skjermdiagonal på ≥ 120 cm (eller 

47,2 tommar). 

I dette punktet tyder «UHD» Ultra High Definition, som er standardisert(**) med to oppløysingar på 3 840 × 2 160 (UHD-

4K) pikslar eller 7 680 × 4 320 (UHD-8K) pikslar. 

 ___________  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av fjernsyn (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 64). 

(**) Tilråding frå Den internasjonale teleunionen (ITU-R) BT.2020.» 

3) I avsnittet med overskrifta «Vurdering og kontroll (bokstav a) til c))» vert det gjort følgjande endringar: 

a) Første leddet skal lyde: 

Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport for fjernsynsmodellen/-modellane om den prøvinga som er utført i 

samsvar med EN 50564-standardane for å oppfylle vilkåra i bokstav a), og om dei prøvingane som er utførte ved bruk 

av dei måleframgangsmåtane og -metodane som er nemnde i nr. 1 og 2 i vedlegg VII til delegert forordning (EU) 

nr. 1062/2010, for å oppfylle vilkåra i bokstav b) og c). I tillegg skal energieffektivitetsklassen og den synlege 

skjermdiagonalen vere oppførte i rapporten.» 

b) Tredje leddet går ut. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/2392 

av 13. desember 2017 

om endring av direktiv 2003/87/EF for å videreføre nåværende begrensninger av virkeområdet for 

luftfartsvirksomhet og forberede gjennomføring av et globalt markedsbasert tiltak fra 2021(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 21. partskonferansen for De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC) fant sted i Paris fra 

30. november til 12. desember 2015. På denne konferansen ble det vedtatt en internasjonal avtale («Paris-avtalen») for å 

styrke den globale innsatsen mot klimaendringer. Paris-avtalen fastsetter blant annet et langsiktig mål i samsvar med 

målsettingen om å holde den globale temperaturøkningen godt under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå og 

tilstrebe å begrense den til 1,5 °C over førindustrielt nivå. Paris-avtalen ble godkjent på Unionens vegne ved 

rådsbeslutning (EU) 2016/1841(3). Paris-avtalen trådte i kraft 4. november 2016. For at målene i Paris-avtalen skal nås, 

vil alle sektorer måtte bidra, og partene vil utarbeide, meddele og opprettholde suksessive nasjonalt fastsatte bidrag. Det 

bør derfor også treffes tiltak gjennom Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) for å redusere utslippene 

fra internasjonal luftfart. 

2) Miljøvern er en av de viktigste utfordringene for Unionen. Unionens miljømål er i henhold til artikkel 191 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte bevaring, vern og forbedring av miljøets kvalitet, vern av menneskers helse, en 

forsiktig og fornuftig utnyttelse av naturressursene samt fremme av tiltak på internasjonalt plan for å løse regionale og 

verdensomspennende miljøproblemer og særlig bekjempe klimaendring. 

3) I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 fastsatte Det europeiske råd et bindende mål om innen 2030 å redusere 

Unionens egne klimagassutslipp for hele økonomien med minst 40 % sammenlignet med 1990. Rådet godkjente  

6. mars 2015 formelt dette bidraget fra Unionen og dens medlemsstater som deres planlagte nasjonalt fastsatte bidrag i 

henhold til Paris-avtalen. I sine konklusjoner av oktober 2014 fastslo Det europeiske råd at målet skal nås av Unionen i 

fellesskap på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med en reduksjon innen 2030 i sektorene i og utenfor Den 

europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU ETS) på henholdsvis 43 % og 30 % sammenlignet med 

2005. Alle sektorer i økonomien bør bidra til å oppnå disse utslippsreduksjonene. Kommisjonen bør lette utveksling 

mellom medlemsstatene av beste praksis og erfaringer i sektoren for lavutslippsmobilitet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 350 av 29.12.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 288 av 31.8.2017, s. 75. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. desember 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. desember 2017. 

(3) Rådsbeslutning (EU) 2016/1841 av 5. oktober 2016 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Paris-avtalen vedtatt i henhold til 

De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring (EUT L 282 av 19.10.2016, s. 1). 

2019/EØS/55/50 
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4) Et velfungerende, reformert EU ETS vil sammen med en forbedret ordning for å stabilisere markedet være det viktigste 

europeiske instrumentet for å nå målet om en reduksjon på 40 % nevnt i Det europeiske råds konklusjoner av oktober 

2014, med en lineær faktor og vederlagsfri tildeling etter 2020. Disse bestemmelsene bør være forenlige med Unionens 

klimamål og dens forpliktelser i henhold til Paris-avtalen. Auksjonsandelen bør uttrykkes som en prosentsats i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1) for å gi større planleggingssikkerhet i investeringsbeslutningene, øke 

åpenheten, redusere karbonlekkasjen og gjøre hele ordningen enklere og mer forståelig. Kommisjonen bør også, som en 

del av sin regelmessige rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(2), vurdere 

resultatet av den tilretteleggende dialogen i 2018. Bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF bør revideres løpende i lys av 

den internasjonale utviklingen og innsatsen for å nå målene i Paris-avtalen, herunder den første globale gjennomgangen 

i 2023, og etterfølgende globale gjennomganger hvert femte år, som er ment å gi grunnlag for suksessive nasjonalt 

fastsatte bidrag. 

5) Unionen og dens medlemsstater har arbeidet for å oppnå en internasjonal avtale om å redusere klimagassutslippene fra 

luftfarten siden 1997, og de har siden 2008 hatt regelverk på plass for å begrense klimavirkningene av 

luftfartsvirksomhet, gjennom EU ETS, som har vært i drift siden 2005. Den europeiske unions domstol fastslo i sin dom 

av 21. desember 2011(3) at innlemmelse av luftfartsvirksomhet i EU ETS i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/101/EF(4) ikke bryter folkeretten. For å tilrettelegge for framskritt i ICAO har Unionen to ganger 

vedtatt tidsbegrensede unntak fra EU ETS, slik at samsvarsforpliktelsene begrenses til utslipp fra flyginger mellom 

flyplasser i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), og slik at luftfartøyoperatører likebehandles på 

samme ruter uansett hvor de har sin base. Ved det seneste unntaket fra EU ETS, som ble fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 421/2014(5), ble samsvarsforpliktelsene begrenset til flyginger innenfor EØS mellom 2013 og 

2016, og det ble åpnet for å endre ordningens virkeområde med hensyn til luftfartsvirksomhet til og fra flyplasser 

utenfor EØS fra og med 1. januar 2017, etter revisjon som fastsatt i nevnte forordning. 

6) ICAOs arbeid med et markedsbasert tiltak for utslipp fra internasjonal luftfart er ett av elementene i en tiltakspakke for å 

nå målsettingen om karbonnøytral vekst fra 2020 (CNG 2020) og bør suppleres med framskritt innen lufttrafikkstyring 

og framdriftsteknologi. Fortsatt utvikling av forskningsstrategier og forskningsprogrammer vil være avgjørende for 

teknologisk nyskaping og driftsforbedringer som er nødvendige for å nå lenger enn CNG 2020-målet og oppnå absolutte 

utslippsreduksjoner i hele sektoren. 

7) Det er vedtatt en rekke tiltak på unionsplan som tar sikte på å hindre oppsplitting av det europeiske luftrommet, for å 

øke flyten i lufttrafikken og kontrollen med utnyttelsen av luftrommet, og dermed redusere utslippene. Medlemsstatene 

har på nytt forpliktet seg til å gjennomføre Det felles europeiske luftrom, idet det tas hensyn til den forventede veksten i 

lufttrafikken i årene som kommer. For å oppnå framskritt innenfor lufttrafikkstyring må gjennomføringen av 

fellesforetaket Single European Sky ATM Research (SESAR) framskyndes. Andre tiltak, for eksempel bruk av GNSS 

til satellittbasert navigasjon, felles teknologiinitiativer som Clean Sky I og Clean Sky II og Unionens 

forskningsprogrammer, for eksempel Horisont 2020 og dets etterfølgere, vil også bidra til å forbedre effektiviteten og 

redusere utslippene fra luftfarten.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om 

oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(3) Domstolens dom av 21. desember 2011, Air Transport Association of America mfl. mot Secretary of State for Energy and Climate Change, 

C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet 

omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 421/2014 av 16. april 2014 om endring av direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en 

ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, med henblikk på å innen 2020 gjennomføre en internasjonal avtale 

om anvendelse av et globalt markedsbasert tiltak for utslipp fra internasjonal luftfart (EUT L 129 av 30.4.2014, s. 1). 
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8) På bakgrunn av resolusjonen som ble vedtatt på ICAOs 39. generalforsamling i oktober 2016 om gjennomføring av et 

globalt markedsbasert tiltak fra 2021 for å kompensere for utslippene fra internasjonal luftfart over 2020-nivået, er det 

planlagt at ICAO i 2018 skal vedta standarder og anbefalt praksis (SARP) for å utfylle resolusjonen og gjennomføre den 

globale ordningen. Imidlertid vil den konkrete iverksettingen kreve handling fra ICAO-partene på nasjonalt plan. ICAO 

må også utarbeide styringsordninger, herunder et registreringssystem. I denne forbindelse og med henblikk på å skape 

framdrift i ICAO og lette iverksettingen av ICAO-ordningen bør det nåværende unntaket fra EU ETS-forpliktelsene for 

flyginger til og fra tredjestater forlenges til 31. desember 2023, med forbehold for revisjon, for å gjøre det mulig å 

opparbeide den erfaringen som er nødvendig for å gjennomføre ICAO-ordningen. Som følge av forlengelsen av 

unntaket bør antall kvoter som skal auksjoneres bort og utstedes vederlagsfritt, herunder fra den særlige reserven, 

fortsatt stå i forhold til den reduserte forpliktelsen til å innlevere kvoter. Fra og med 1. januar 2021 bør antall kvoter som 

tildeles luftfartøyoperatører, reduseres årlig i samsvar med den lineære reduksjonsfaktoren som gjelder for alle andre 

sektorer i EU ETS, med forbehold for den revisjonen som skal foretas med henblikk på gjennomføringen av ICAO-

ordningen. Revisjonen vil bli forberedt i fullt samsvar med retningslinjene for bedre regelverksutforming, med 

tilfredsstillende samråd med alle berørte parter, herunder medlemsstatene. Kvoter som ikke tildeles fra den særlige 

reserven, bør fortsatt annulleres. 

9) Inntektene fra kvoteauksjoner, eller det tilsvarende i økonomisk verdi, bør brukes til å takle klimaendringer i Unionen 

og tredjestater, blant annet til å redusere klimagassutslippene, til å tilpasse seg virkningene av klimaendringer i Unionen 

og tredjestater, særlig i utviklingsland, til å finansiere forskning og utvikling med sikte på begrensning og tilpasning, 

herunder på områdene flyteknikk, lufttransport og bærekraftig alternativt flydrivstoff, til å redusere utslipp ved hjelp av 

lavutslippstransport og til å dekke kostnadene ved å forvalte EU ETS. Medlemsstater som bruker disse inntektene til 

samfinansiering av forskning og innovasjon, bør legge særlig vekt på programmer eller initiativer innenfor det niende 

rammeprogrammet for forskning. For at Unionen skal kunne oppfylle sine forpliktelser, er det avgjørende å sikre 

åpenhet rundt bruken av inntektene fra kvoteauksjoner i henhold til direktiv 2003/87/EF ved at medlemsstatene 

framlegger rapporter i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) nr. 525/2013. 

10) Den miljømessige integriteten til EU ETS bør beskyttes mot risikoen for bortfall av forpliktelser for luftfartøyoperatører 

og andre aktører som er regulert av en medlemsstat. Derfor bør kvoter utstedt av en slik medlemsstat kunne brukes bare 

dersom forpliktelsene til å innlevere utslippskvoter ikke står i fare for å bortfalle på en måte som vil undergrave den 

miljømessige integriteten til EU ETS. Kommisjonen bør derfor gis myndighet til å treffe de nødvendige tiltak for å 

verne den miljømessige integriteten til EU ETS. Slike tiltak bør gjelde inntil de ikke lenger er nødvendige på grunn av 

endrede omstendigheter. 

11) Ettersom sentrale elementer i det globale markedsbaserte tiltaket ennå ikke er utarbeidet og gjennomføringen avhenger 

av nasjonal lovgivning som fastsettes av deltakende stater og regioner, bør Kommisjonen jevnlig avgi rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om framdriften i ICAO-forhandlingene, særlig om relevante instrumenter som er vedtatt 

gjennom ICAO, herunder standarder og anbefalt praksis, tiltak som treffes av tredjestater for å gjennomføre det globale 

markedsbaserte tiltaket, og som skal gjelde for utslipp i tidsrommet 2021–2035, innsats for å fastsette ambisiøse og 

bindende tiltak for å nå luftfartsindustriens langsiktige mål om innen 2050 å halvere CO2-utslippene fra luftfart i forhold 

til 2005-nivået, og annen relevant internasjonal utvikling og gjeldende instrumenter, for eksempel regler om 

klimakvotemarkeder og klimaregnskap i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring og Paris-avtalen. Når det 

er klarhet om arten av og innholdet i ICAOs instrumenter, og før ICAOs globale markedsbaserte tiltak iverksettes, bør 

Kommisjonen framlegge en rapport der den redegjør for hvordan disse instrumentene kan innarbeides i unionsretten 

gjennom en revisjon av direktiv 2003/87/EF. Kommisjonen bør videre vurdere reglene for flyginger innenfor EØS, 

dersom det er relevant. I den forbindelse bør Kommisjonen i sin rapport gjenspeile behovet for å sikre samsvar med 

unionsretten, særlig for å unngå enhver form for konkurransevridning og for å redusere eventuelle unødige 

administrative byrder for medlemsstatene og luftfartøyoperatørene. Dersom det er relevant, bør Kommisjonen sammen 

med rapporten framlegge et forslag for Europaparlamentet og Rådet som sikrer luftfartens bidrag til Unionens 

forpliktelse til å redusere klimagasser for hele økonomien innen 2030. 

12) For at det skal være mulig å forberede seg til gjennomføringen av ICAOs globale markedsbaserte tiltak, må relevante 

data om utslipp fra luftfartsvirksomhet være tilgjengelige så tidlig som mulig. Disse utslippene bør overvåkes, 

rapporteres og verifiseres etter de samme prinsippene som gjelder for overvåking, rapportering og verifisering av utslipp 

fra luftfartsvirksomhet i henhold til direktiv 2003/87/EF. Kommisjonen bør derfor, med henblikk på gjennomføringen 

av ICAOs globale markedsbaserte tiltak, vedta bestemmelser om overvåking, rapportering og verifisering som hindrer 

enhver form for konkurransevridning. Disse bestemmelsene bør være forenlige med prinsippene i forordningen 
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nevnt i artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF og bør sikre at utslippsrapportene som framlegges, verifiseres i samsvar 

med prinsippene og kriteriene for verifisering nevnt i artikkel 15 i nevnte direktiv. Disse bestemmelsene bør vedtas etter 

framgangsmåten for overvåking, rapportering og verifisering i henhold til direktiv 2003/87/EF. 

13) Luftfarten påvirker også klimaet gjennom utslipp av nitrogenoksider, vanndamp samt sulfat- og sotpartikler i store 

høyder, som ifølge vitenskapelig forskning kan ha en betydelig innvirkning på klimaet. FNs klimapanel har beregnet at 

luftfartens samlede klimavirkning nå er to til fire ganger høyere enn virkningen av dens tidligere karbondioksidutslipp 

alene. I påvente av vitenskapelige framskritt bør det så langt det er mulig tas hensyn til alle virkninger av luftfarten. I 

direktiv 2008/101/EF ble det planlagt et kommisjonsforslag om nitrogenoksider i 2008. Til tross for de tekniske og 

politiske vanskelighetene i den forbindelse bør Kommisjonen påskynde arbeidet med dette. Forskning på dannelsen av 

kondensasjonsstriper, også kalt kondensstriper, på deres utvikling til cirrusskyer, på de mindre direkte virkningene av 

sulfataerosoler og sot samt på effektive tiltak for å motvirke dette, herunder driftsmessige og tekniske tiltak, bør også 

fremmes. 

14) Av forenklingshensyn og for å lette den administrative byrden bør luftfartøyoperatører med utslipp på mindre enn  

3 000 tonn CO2 per år fra flyginger innenfor EØS kunne bruke verktøyet for operatører med lave utslipp godkjent ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 606/2010(1) til verifisering av utslippene sine. Ikke-kommersielle luftfartøyoperatører 

som slipper ut mindre enn 1 000 tonn CO2 per år, bør fortsatt anses å oppfylle kravene i direktiv 2003/87/EF i ytterligere 

ti år, og i dette tidsrommet bør det utvikles tiltak, slik at alle operatører i framtiden bidrar til utslippsreduksjoner. 

15) Ettersom målene for denne forordning, som er å videreføre nåværende begrensninger av virkeområdet for luftfarts-

virksomhet til 31. desember 2023 og forberede gjennomføring av et globalt markedsbasert tiltak fra 2021, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av sitt omfang og sine virkninger bedre kan nås på unionsplan, 

kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

16) Det er avgjørende at rettssikkerheten garanteres for luftfartøyoperatører og nasjonale myndigheter med tanke på 

innleveringsfristen 30. april 2018 angitt i direktiv 2003/87/EF. Denne forordning bør derfor tre i kraft den dagen den 

kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

17) Direktiv 2003/87/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I direktiv 2003/87/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3c skal nytt nummer lyde: 

«3a. All tildeling av kvoter for luftfartsvirksomhet til og fra flyplasser i stater utenfor Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) etter 31. desember 2023, skal være omfattet av revisjonen nevnt i artikkel 28b.»  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2010 av 9. juli 2010 om godkjenning av et forenklet verktøy utviklet av Den europeiske organisasjon 

for flysikring (Eurocontrol) for å beregne drivstofforbruket hos visse luftfartøyoperatører med små utslipp (EUT L 175 av 10.7.2010, 

s. 25). 
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2) I artikkel 3d skal nr. 2 lyde: 

«2. Fra 1. januar 2013 skal 15 % av kvotene auksjoneres bort. Kommisjonen skal foreta en undersøkelse av 

luftfartssektorens mulighet til å overføre CO2-kostnadene til kundene i forbindelse med EU ETS og det globale 

markedsbaserte tiltaket som utarbeides av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO). Undersøkelsen skal 

vurdere luftfartssektorens mulighet til å overføre kostnadene for påkrevde utslippsenheter sammenlignet med næringer og 

kraftsektoren, med sikte på å fremme forslag om å øke andelen auksjoner i henhold til revisjonen nevnt i artikkel 28b nr. 2, 

idet det tas hensyn til analysen av overførte kostnader og tilpasningen til andre sektorer og konkurranseevnen mellom ulike 

transportformer.» 

3) I artikkel 3d skal nr. 4 lyde: 

«4. Alle inntekter fra kvoteauksjoner bør brukes til å håndtere klimaendring i Unionen og tredjestater, til å redusere 

klimagassutslippene, til å tilpasse seg til virkningene av klimaendring i Unionen og tredjestater, særlig i utviklingsland, til å 

finansiere forskning og utvikling med sikte på begrensning og tilpasning, særlig på områdene flyteknikk og lufttransport, til 

å redusere utslippene ved hjelp av lavutslippstransport og til å dekke kostnadene ved å forvalte EU ETS. Inntektene fra 

auksjoner bør også brukes til å finansiere felles prosjekter for å redusere klimagassutslippene fra luftfartssektoren, for 

eksempel fellesforetaket Single European Sky ATM Research (SESAR), de felles teknologiinitiativene Clean Sky og andre 

initiativer som gir mulighet for omfattende bruk av GNSS til satellittbasert navigasjon og samvirkende kapasitet i alle 

medlemsstater, særlig prosjekter som forbedrer flysikringsinfrastruktur, leveringen av flysikringstjenester og utnyttelsen av 

luftrommet. Auksjonsinntektene kan også brukes til å finansiere bidrag til fondet for global energieffektivitet og fornybar 

energi samt tiltak for å unngå avskoging. Medlemsstater som bruker disse inntektene til samfinansiering av forskning og 

innovasjon, skal legge særlig vekt på programmer eller initiativer innenfor det niende rammeprogrammet for forskning. 

Åpenhet rundt bruken av inntektene fra kvoteauksjoner i henhold til dette direktiv er avgjørende for å oppfylle Unionens 

forpliktelser. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de tiltak som er truffet i henhold til første ledd i dette nummer.» 

4) I artikkel 12 skal nr. 3 lyde: 

«3. For tidsrommet fram til 31. desember 2020 skal medlemsstatene sikre at den driftsansvarlige for hvert anlegg innen 

30. april hvert år innleverer et antall kvoter, bortsett fra kvoter utstedt i henhold til kapittel II, som tilsvarer anleggets 

samlede utslipp i det foregående kalenderåret, etter verifisering i samsvar med artikkel 15, og at disse kvotene deretter 

annulleres. For tidsrommet fra 1. januar 2021 skal medlemsstatene sikre at den driftsansvarlige for hvert anlegg innen 

30. april hvert år innleverer et antall kvoter som tilsvarer anleggets samlede utslipp i det foregående kalenderåret, etter 

verifisering i samsvar med artikkel 15, og at disse kvotene deretter annulleres, med forbehold for revisjonen nevnt i 

artikkel 28b.» 

5) I artikkel 12 innsettes følgende nummer før nr. 3a: 

«3-a.  Dersom og så lenge det er nødvendig for å verne den miljømessige integriteten til EU ETS, skal det være forbudt for 

luftfartøyoperatører og andre aktører i EU ETS å bruke kvoter som er utstedt av en medlemsstat der forpliktelsene er falt 

bort for luftfartøyoperatører og andre aktører. Rettsakten nevnt i artikkel 19 skal omfatte tiltakene som kreves i tilfellene 

nevnt i dette nummer.» 

6) I artikkel 28a gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Unntak som gjelder fram til gjennomføringen av ICAOs globale markedsbaserte tiltak». 

b) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) og b) skal lyde: 

«a) alle utslipp fra flyginger til og fra flyplasser i stater utenfor EØS, i hvert kalenderår fra 1. januar 2013 til 

31. desember 2023, med forbehold for revisjonen nevnt i artikkel 28b,  



Nr. 55/414 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

b) alle utslipp fra flyginger mellom en flyplass i en av de mest fjerntliggende regionene, som definert i artikkel 

349 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, og en flyplass i en annen region i EØS, i hvert 

kalenderår fra 1. januar 2013 til 31. desember 2023, med forbehold for revisjonen nevnt i artikkel 28b.» 

ii) Bokstav c) utgår. 

c) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Som unntak fra artikkel 3e og 3f skal luftfartøyoperatører som omfattes av unntakene fastsatt i denne artikkels 

nr. 1 bokstav a) og b), hvert år vederlagsfritt motta et antall kvoter som er forholdsmessig redusert etter reduksjonen i 

kravet om innlevering, som fastsatt i nevnte bokstaver. 

Som unntak fra artikkel 3f nr. 8 skal kvoter som ikke er tildelt fra den særlige reserven, annulleres. 

Fra 1. januar 2021 skal antall kvoter som tildeles luftfartøyoperatører, være omfattet av den lineære faktoren nevnt i 

artikkel 9, med forbehold for revisjonen nevnt i artikkel 28b. 

Med hensyn til virksomhet i tidsrommet fra 1. januar 2017 til 31. desember 2023 skal medlemsstatene før  

1. september 2018 offentliggjøre antall luftfartskvoter som er tildelt hver luftfartøyoperatør.» 

d) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Som unntak fra artikkel 3d nr. 3 skal antall kvoter som skal auksjoneres av hver medlemsstat i tidsrommet fra  

1. januar 2013 til 31. desember 2023, reduseres slik at antallet tilsvarer medlemsstatens andel av tilskrevne 

luftfartsutslipp fra flyginger som ikke omfattes av unntakene fastsatt i denne artikkels nr. 1 bokstav a) og b).» 

e) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Som unntak fra artikkel 3g, 12, 15 og 18a skal utslippene fra en luftfartøyoperatør med årlige utslipp lavere enn 

25 000 tonn CO2 eller en luftfartøyoperatør med årlige utslipp lavere enn 3 000 tonn CO2 fra andre flyginger enn de 

som er nevnt i denne artikkels nr. 1 bokstav a) og b), anses som verifiserte utslipp dersom de er fastsatt ved hjelp av 

verktøyet for små utslippskilder som er godkjent ved kommisjonsforordning (EU) nr. 606/2010(*), og som Eurocontrol 

har matet med data fra sitt støtteverktøy for ETS. Medlemsstatene kan innføre forenklede prosedyrer for ikke-

kommersielle luftfartøyoperatører, forutsatt at slike prosedyrer ikke gir mindre nøyaktighet enn bruk av verktøyet for 

små utslippskilder. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2010 av 9. juli 2010 om godkjenning av et forenklet verktøy utviklet av Den 

europeiske organisasjon for flysikring (Eurocontrol) for å beregne drivstofforbruket hos visse luftfartøyoperatører 

med små utslipp (EUT L 175 av 10.7.2010, s. 25).» 

f) Nr. 7 skal lyde: 

«7. Nr. 1 i denne artikkel får anvendelse på stater som det er inngått en avtale med i henhold til artikkel 25 eller 25a, 

bare i samsvar med avtalevilkårene.» 

g) Nr. 8 utgår. 

7) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 28b 

Kommisjonens rapportering og revisjon med hensyn til gjennomføringen av ICAOs globale markedsbaserte tiltak 

1. Før 1. januar 2019 og deretter jevnlig skal Kommisjonen avgi rapport til Europaparlamentet og Rådet om framdriften 

i ICAO-forhandlingene om å gjennomføre det globale markedsbaserte tiltaket som får anvendelse på utslipp fra 2021, 
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særlig med hensyn til i) ICAOs relevante instrumenter, herunder standarder og anbefalt praksis, ii) anbefalinger godkjent av 

ICAO-rådet som er relevante for det globale markedsbaserte tiltaket, iii) opprettelse av et globalt register, iv) nasjonale 

tiltak truffet av tredjestater for å gjennomføre det globale markedsbaserte tiltaket som får anvendelse på utslipp fra 2021, v) 

konsekvenser av tredjestaters forbehold og vi) annen relevant internasjonal utvikling og gjeldende instrumenter. 

I samsvar med UNFCCCs globale gjennomgang skal Kommisjonen også redegjøre for innsatsen for å nå luftfartssektorens 

langsiktige mål om innen 2050 å halvere CO2-utslippene fra luftfart i forhold til 2005-nivået. 

2. Innen tolv måneder etter at ICAO har vedtatt de relevante instrumentene, og før det globale markedsbaserte tiltaket 

iverksettes, skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet der den redegjør for hvordan disse 

instrumentene kan innarbeides i unionsretten gjennom en revisjon av dette direktiv. Kommisjonen skal i rapporten også 

vurdere reglene for flyginger innenfor EØS, dersom det er relevant. Den skal videre granske det globale markedsbaserte 

tiltakets mål og overordnede miljømessige integritet, herunder dets generelle ambisjon i forhold til målene i Paris-avtalen, 

graden av deltakelse, gjennomførbarhet, transparens, sanksjoner ved manglende overholdelse, prosesser for innspill fra 

offentligheten, kvaliteten på utslippskreditter, overvåking, rapportering og verifisering av utslipp, registre, ansvarlighet 

samt regler for bruk av biodrivstoffer. I tillegg skal det i rapporten vurderes om bestemmelsene vedtatt i henhold til 

artikkel 28c nr. 2 må revideres. 

3. Dersom det er relevant, skal Kommisjonen sammen med rapporten nevnt i nr. 2 i denne artikkel framlegge et forslag 

for Europaparlamentet og Rådet om å endre, oppheve, forlenge eller erstatte unntakene fastsatt i artikkel 28a, i samsvar med 

Unionens forpliktelser til å redusere klimagassutslippene for hele økonomien innen 2030 med sikte på å bevare den 

miljømessige integriteten og effektiviteten i Unionens klimatiltak. 

Artikkel 28c 

Bestemmelser om overvåking, rapportering og verifisering med henblikk på det globale markedsbaserte tiltaket 

1. Kommisjonen skal vedta bestemmelser om hensiktsmessig overvåking, rapportering og verifisering av utslipp med 

henblikk på gjennomføring av ICAOs globale markedsbaserte tiltak på alle ruter som omfattes av det. Disse bestemmelsene 

skal bygge på relevante instrumenter som er vedtatt av ICAO, ikke medføre konkurransevridning, være forenlige med 

prinsippene i forordningen nevnt i artikkel 14 nr. 1 og sikre at utslippsrapporter som framlegges, verifiseres i samsvar med 

prinsippene og kriteriene for verifisering nevnt i artikkel 15. 

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 14 og 15.» 

8) I artikkel 30 skal nytt nummer lyde: 

«5. Før 1. januar 2020 skal Kommisjonen framlegge en ajourført analyse av andre virkninger av luftfarten enn virkninger 

av CO2, eventuelt sammen med et forslag om hvordan disse virkningene best kan håndteres.» 

9) I bokstav k) i vedlegg I endres årstallet 2020 til 2030. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 13. desember 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/208 

av 12. februar 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning  

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 12 og 

19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Registersystemet skal sikre korrekt bokføring av transaksjoner i henhold til ordningen for handel med utslippskvoter i 

Den europeiske union (EU ETS) innført ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og europaparlaments- og 

rådsvedtak nr. 406/2009/EF(2). Registrene er standardiserte og sikre elektroniske databaser som inneholder felles 

dataelementer for å spore utstedelse, besittelse, overføring og annullering av de berørte enhetene, for å gi nødvendig 

offentlig tilgang og fortrolighet og sikre at det ikke forekommer overføringer som er i strid med forpliktelsene. 

2) Ved behov og så lenge det er nødvendig for å verne den miljømessige integriteten til EU ETS, kan luftfartøyoperatører 

og andre operatører innenfor EU ETS ikke bruke kvoter som er utstedt av en medlemsstat som har underrettet Det 

europeiske råd om at den har til hensikt å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den 

europeiske union («TEU»). I lys av forhandlingene i henhold til artikkel 50 i TEU og artikkel 12 nr. 3 i direktiv 

2003/87/EF bør Kommisjonen regelmessig vurdere om et forbud mot bruk av kvoter fremdeles er nødvendig, særlig i 

situasjoner der unionsretten ennå ikke har opphørt å gjelde i denne medlemsstaten eller der det er tilstrekkelig sikret at 

innleveringen av kvoter finner sted på en rettslig bindende måte før traktatene opphøre å gjelde. 

3) Denne forordning bør tre i kraft så snart som mulig og få anvendelse fra 1. januar 2018 for at tiltakene får virkning for 

kvoter som skal tildeles vederlagsfritt, mottas som vederlag for godskrevne internasjonale utslippsenheter eller 

auksjoneres i 2018. Forordningens bestemmelser berører ikke eventuelle framtidige avtaler med en slik medlemsstat. 

4) Det bør treffes hensiktsmessige tekniske tiltak for å sikre at denne forordning får ønsket virkning på det tidspunktet den 

får anvendelse. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013(3) gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 41 skal nytt nummer 4 lyde: 

«4. Kvoter utstedt fra og med 1. januar 2018 i henhold til den nasjonale tildelingstabellen eller tabellen over rett til bruk 

av godskrevne internasjonale utslippsenheter i en medlemsstat som har underrettet Det europeiske råd om at den har til 

hensikt å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union, eller som skal auksjoneres 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 13.2.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2018 av 27. april 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF av 23. april 2009 om medlemsstatenes innsats for å redusere sine klimagassutslipp med 

henblikk på å oppfylle Fellesskapets forpliktelser til å redusere klimagassutslippene fram til 2020 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om opprettelse av et EU-register i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EU)  

nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1). 
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bort av en auksjonsplattform utpekt av en slik medlemsstat, skal kunne identifiseres ut fra utstedelsesåret. Kvoter utstedt for 

2018 skal ikke identifiseres med en landkode dersom unionsretten ennå ikke har opphørt å gjelde i denne medlemsstaten 

senest 30. april 2019, eller dersom det er tilstrekkelig sikret at innleveringen av kvoter må finne sted senest 15. mars 2019 

på en rettslig bindende måte før traktatene opphører å gjelde i denne medlemsstaten. Den berørte medlemsstaten skal 

umiddelbart etter 15. mars 2019 rapportere om samsvar til medlemsstatene og Kommisjonen.» 

2) I artikkel 67 skal nytt nummer 4 lyde: 

«4. Kvoter som har en landkode i henhold til artikkel 41 nr. 4, kan ikke innleveres.» 

3) I artikkel 99 skal nye nummer 4 og 5 lyde: 

«4. Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av relevante prosesser i 

utslippskvoteordningen fra 1. januar 2018, inntil tiltakene nevnt i artikkel 41 nr. 4, artikkel 67 nr. 4 og vedlegg XIV nr. 4 

bokstav c) og nr. 5 bokstav a), er gjennomført. 

5. Kommisjonen kan, også på anmodning fra en medlemsstat som har underrettet Det europeiske råd om at den har til 

hensikt å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel 50 i TEU, pålegge den sentrale forvalteren å avbryte midlertidig 

EUTLs godkjenning av relevante prosesser for denne medlemsstaten når det gjelder vederlagsfri tildeling, auksjonering og 

veksling av godskrevne internasjonale utslippsenheter.» 

4) I vedlegg XIV nr. 4 skal bokstav c) lyde: 

«c) antallet kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av transaksjonen, inkludert landkoden, men uten den entydige 

identifikasjonskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer,» 

5) I vedlegg XIV nr. 5 skal bokstav a) lyde: 

«a) de aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-enheter, inkludert landkoden, men uten den entydige identifika-

sjonskoden for kvotene og den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer,» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 12. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1986 

av 31. oktober 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger 

som forelå 15. oktober 2008. 

2) 13. januar 2016 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 16: «Leieavtaler». Denne standard har til formål å forbedre den finansiell rapporteringen om 

leieavtaler. 

3) Vedtakelse av IFRS 16 innebærer konsekvensendringer av følgende standarder eller tolkninger av standarder: IFRS 1, 

IFRS 3, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IAS 1 (internasjonal regnskapsstandard), IAS 2, IAS 7, IAS 12, 

IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRIC-tolkning 1 (Den internasjonale 

tolkningskomité for finansiell rapportering), IFRIC 12, SIC-tolkning 29 (Den faste tolkningskomité) og SIC-32. 

4) Samrådet med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at IFRS 16 oppfyller kriteriene for 

vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16: «Leieavtaler» innsettes som angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 9.11.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 
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b) IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 12, IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3, 

IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IFRIC 1, IFRIC 12, SIC-29 og SIC-32 endres i samsvar med IFRS 16 som 

fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2019 

eller senere. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Internasjonal standard for finansiell rapportering nr. 16 

Leieavtaler 

Internasjonal standard for finansiell rapportering nr. 16: «Leieavtaler» 

FORMÅL 

1. Denne standard fastsetter prinsippene for innregning, måling og presentasjon av leieavtaler og for opplysninger 

om disse. Målet er å sikre at leietakere og utleiere framlegger relevant informasjon på en måte som korrekt 

gjenspeiler disse transaksjonene. Denne informasjonen gir brukere av finansregnskaper et grunnlag for å vurdere 

leieavtalers virkning på et foretaks finansielle stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer. 

2. Et foretak skal ta hensyn til kontraktsvilkårene og alle relevante fakta og omstendigheter ved anvendelse av denne 

standard. Et foretak skal anvende denne standard konsekvent på kontrakter med lignende egenskaper og under lignende 

omstendigheter. 

VIRKEOMRÅDE 

3. Et foretak skal anvende denne standard på alle leieavtaler, herunder leieavtaler for bruksretteiendeler i framleier,  

unntatt på 

a) leieavtaler om utvinning eller bruk av mineraler, olje, naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser, 

b) leieavtaler om biologiske eiendeler som hører inn under virkeområdet for IAS 41: «Landbruk», og som innehas av 

en leietaker, 

c) tjenesteutsettingsordninger innenfor virkeområdet for IFRIC 12: «Tjenesteutsettingsordninger», 

d) lisenser for immaterialrett gitt av en utleier innenfor virkeområdet for IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med 

kunder», og 

e) retter som innehas av en leietaker i henhold til lisensavtaler innenfor virkeområdet for IAS 38: «Immaterielle 

eiendeler», som gjelder for eksempel filmer, videoopptak, skuespill, manuskripter, patenter og opphavsretter. 

4. En leietaker kan, men må ikke, anvende denne standard på leieavtaler for andre immaterielle eiendeler enn dem som er 

beskrevet i nr. 3 bokstav e). 

INNREGNINGSUNNTAK (B3–B8) 

5. En leietaker kan unnlate å anvende kravene i nr. 22–49 på 

a) kortsiktige leieavtaler og 

b) leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi (som beskrevet i B3–B8). 

6. Dersom en leietaker velger ikke å anvende kravene i nr. 22–49 på enten kortsiktige leieavtaler eller leieavtaler der den 

underliggende eiendelen har lav verdi, skal leietakeren innregne leiebetalingene forbundet med disse leieavtalene som en 

kostnad enten lineært over leieperioden eller på et annet systematisk grunnlag. Leietaker skal anvende et annet 

systematisk grunnlag dersom dette grunnlaget bedre gjenspeiler mønsteret for leietakerens fordeler. 

7. Dersom en leietaker regnskapsfører kortsiktige leieavtaler ved å anvende nr. 6, skal leietakeren i henhold til denne 

standard vurdere leieavtalen som en ny leieavtale dersom 

a) det foreligger en endring av leieavtalen eller 

b) det er gjort endringer i leieperioden (for eksempel utøver leietakeren en opsjon som tidligere ikke inngikk i 

leietakerens fastsettelse av leieperioden).  
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8. Valget for kortsiktige leieavtaler skal gjøres etter klasse av underliggende eiendel som bruksretten er knyttet til. En klasse 

av underliggende eiendeler er en gruppering av underliggende eiendeler av lignende art og for lignende bruk i foretakets 

virksomhet. Valget for leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, kan foretas for hver enkelt avtale. 

IDENTIFISERE EN LEIEAVTALE (B9–B33) 

9. Ved inngåelse av en kontrakt skal et foretak vurdere om kontrakten er eller inneholder en leieavtale. En kontrakt 

er eller inneholder en leieavtale dersom kontrakten overfører retten til å ha kontroll med bruken av en identifisert 

eiendel i en periode i bytte mot et vederlag. B9–B31 inneholder en veiledning for vurderingen av om en kontrakt 

er eller inneholder en leieavtale. 

10. En periode kan beskrives gjennom bruken av en identifisert eiendel (for eksempel antallet produksjonsenheter som 

utstyret vil bli brukt til å produsere). 

11. Et foretak skal revurdere hvorvidt en kontrakt er eller inneholder en leieavtale bare dersom kontraktsvilkårene endres. 

Atskillelse av bestanddelene i en kontrakt 

12. For en kontrakt som er eller inneholder en leieavtale, skal et foretak regnskapsføre hver leiekomponent i kontrakten som 

en leieavtale atskilt fra kontraktens ikke-leiekomponenter, med mindre foretaket anvender den praktiske løsningen i  

nr. 15. B32–B33 inneholder en veiledning om atskillelse av bestanddelene i en kontrakt. 

Leietaker 

13. For en kontrakt som inneholder en leiekomponent og en eller flere ytterligere leiekomponenter eller ikke-leiekompo-

nenter, skal en leietaker fordele vederlagene i kontrakten på hver leiekomponent på grunnlag av den relative frittstående 

prisen på leiekomponenten og den samlede frittstående prisen på ikke-leiekomponentene. 

14. Den relative frittstående prisen på leiekomponenter og ikke-leiekomponenter skal fastsettes på grunnlag av den prisen 

utleieren eller en tilsvarende leverandør ville kreve separat av et foretak for den komponenten eller en tilsvarende 

komponent. Dersom en observerbar frittstående pris ikke er lett tilgjengelig, skal leietakeren estimere den frittstående 

prisen gjennom å benytte så mye observerbar informasjon som mulig. 

15. Som en praktisk løsning kan en leietaker for hver klasse av underliggende eiendeler velge ikke å skille ut ikke-

leiekomponenter fra leiekomponenter, og i stedet regnskapsføre hver leiekomponent og alle tilhørende ikke-

leiekomponenter som én enkelt leiekomponent. En leietaker skal ikke anvende denne praktiske løsningen på innebygde 

derivater som oppfyller kriteriene i nr. 4.3.3 i IFRS 9: «Finansielle instrumenter». 

16. Med mindre den praktiske løsningen i nr. 15 anvendes, skal en leietaker regnskapsføre ikke-leiekomponenter i henhold til 

andre relevante standarder. 

Utleier 

17. For en kontrakt som inneholder en leiekomponent og en eller flere ytterligere leiekomponenter eller ikke-leiekompo-

nenter, skal en utleier fordele vederlagene i kontrakten ved anvendelse av nr. 73–90 i IFRS 15. 

LEIEPERIODEN (B34–B41) 

18. Et foretak skal fastsette leieperioden som den uoppsigelige perioden av en leieavtale sammen med både 

a) perioder som omfattes av en opsjon om å forlenge leieavtalen, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve 

denne opsjonen, og 

b) perioder som omfattes av en opsjon om å si opp leieavtalen, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet ikke vil utøve 

denne opsjonen.  
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19. Ved vurderingen av om en leietaker med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon om å forlenge en leieavtale eller med 

rimelig sikkerhet ikke vil utøve en opsjon om å si opp en leieavtale, skal foretaket ta i betraktning alle relevante fakta og 

omstendigheter som utgjør en økonomisk stimulering for leietakeren til å utøve opsjonen om å forlenge leieavtalen eller 

til ikke å utøve opsjonen om å si opp leieavtalen, som beskrevet i B37–B40. 

20. En leietaker skal vurdere på nytt hvorvidt denne med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon om å forlenge en leieavtale 

eller med rimelig sikkerhet ikke vil utøve en opsjon om å si opp en leieavtale, dersom det inntreffer enten en vesentlig 

hendelse eller en vesentlig endring i forhold som 

a) er innenfor leietakers kontroll og 

b) påvirker om leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon som tidligere ikke inngikk i dens fastsettelse av 

leieperioden, eller med rimelig sikkerhet ikke vil utøve en opsjon som tidligere inngikk i dens fastsettelse av 

leieperioden (som beskrevet i B41). 

21. Et foretak skal justere leieperioden dersom det skjer en endring i den uoppsigelige perioden av en leieavtale. Den 

uoppsigelige perioden av en leieavtale vil for eksempel endre seg dersom 

a) leietakeren utøver en opsjon som tidligere ikke inngikk i foretakets fastsettelse av leieperioden, 

b) leietaker utøver ikke en opsjon som tidligere inngikk i foretakets fastsettelse av leieperioden, 

c) det oppstår en hendelse som avtalemessig forplikter leietakeren til å utøve en opsjon som tidligere ikke inngikk i 

foretakets fastsettelse av leieperioden, eller 

d) det oppstår en hendelse som avtalemessig forbyr leietakeren å utøve en opsjon som tidligere inngikk i foretakets 

fastsettelse av leieperioden. 

LEIETAKER 

Innregning 

22. På iverksettelsestidspunktet skal en leietaker innregne en bruksretteiendel og en leieforpliktelse. 

Måling 

Førstegangsmåling 

Førstegangsmåling av bruksretteiendelen 

23. På iverksettelsestidspunktet skal en leietaker måle bruksretteiendelen til anskaffelseskost. 

24. Anskaffelseskost for bruksretteiendelen skal omfatte 

a) beløpet fra førstegangsmålingen av leieforpliktelsen som beskrevet i nr. 26, 

b) alle leiebetalinger ved eller før iverksettelsestidspunktet, minus eventuelle leieinsentiver mottatt, 

c) alle direkte utgifter til avtaleinngåelse påløpt leietaker, og 

d) et anslag over utgiftene påløpt leietaker for demontering og fjerning av den underliggende eiendelen, gjenoppretting 

av stedet der enheten er plassert, eller gjenoppretting av den underliggende eiendelen til den stand som vilkårene i 

leieavtalen krever, med mindre disse utgiftene påløper under produksjonen av varene. Leietakeren pådrar seg 

forpliktelsen for disse kostnadene enten på iverksettelsestidspunktet eller som følge av å ha brukt den underliggende 

eiendelen i en bestemt periode. 

25. En leietaker skal innregne kostnadene beskrevet i nr. 24 bokstav d) som en del av anskaffelseskosten for bruksrett-

eiendelen når denne pådrar seg en forpliktelse for disse kostnadene. En leietaker anvender IAS 2: «Beholdninger» på 

utgifter påløpt i løpet av en bestemt periode som følge av å ha brukt bruksretteiendelen til å produsere varer i denne 

perioden. Forpliktelser for kostnader som er regnskapsført ved anvendelse av denne standard eller IAS 2, innregnes og 

måles ved anvendelse av IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler».  
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Førstegangsmåling av leieforpliktelsen 

26. På iverksettelsestidspunktet skal en leietaker måle leieforpliktelsen til nåverdien av leiebetalingene som ikke blir 

betalt på dette tidspunktet. Leiebetalingene skal diskonteres ved hjelp av leieavtalens implisitte rente, dersom 

denne renten lett kan fastsettes. Dersom renten ikke lett kan fastsettes, skal leietaker anvende leietakers marginale 

lånerente. 

27. På iverksettelsestidspunktet består leiebetalingene som inngår i målingen av leieforpliktelsen, av følgende betalinger for 

retten til å bruke den underliggende eiendelen i leieperioden, som ikke er betalt på iverksettelsestidspunktet: 

a) Faste betalinger (herunder i realiteten faste betalinger som beskrevet i B42) minus eventuelle fordringer i form av 

leieinsentiver. 

b) Variable leiebetalinger som er avhengige av en indeks eller en rentesats, første gang målt ved hjelp av indeksen eller 

rentesatsen på iverksettelsestidspunktet (som beskrevet i nr. 28). 

c) Beløp som forventes å komme til betaling for leietakeren i henhold til restverdigarantier. 

d) Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen (vurderes 

idet det tas hensyn til faktorer som er beskrevet i B37–B40). 

e) Betaling av bot for å si opp leieavtalen, dersom leieperioden gjenspeiler at leietaker vil utøve en opsjon om å si opp 

leieavtalen. 

28. Variable leiebetalinger som er avhengige av en indeks eller en rentesats som beskrevet i nr. 27 bokstav b), omfatter for 

eksempel betalinger knyttet til en konsumprisindeks, betalinger knyttet til en referanserente (som LIBOR) eller betalinger 

som varierer som følge av endringer i markedsleien. 

Etterfølgende måling 

Etterfølgende måling av bruksretteiendelen 

29. Etter iverksettelsestidspunktet skal en leietaker måle bruksretteiendelen ved anvendelse av en anskaffelses-

kostmodell, med mindre denne anvender en av målingsmodellene beskrevet i nr. 34 og 35. 

An skaffe lsesko stmod el l  

30. Ved anvendelse av en anskaffelseskostmodell skal en leietaker måle bruksretteiendelen til anskaffelseskost 

a) minus akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall og 

b) justert for eventuelle nye målinger av leieforpliktelsen angitt i nr. 36 bokstav c). 

31. En leietaker skal anvende avskrivningskravene i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» ved avskrivning av bruksrett-

eiendelen, med forbehold for kravene i nr. 32. 

32. Dersom leieavtalen overfører eierskapet til den underliggende eiendelen til leietaker ved utløpet av leieperioden, eller 

dersom anskaffelseskosten for bruksretteiendelen gjenspeiler at leietaker vil utøve en kjøpsopsjon, skal leietaker avskrive 

bruksretteiendelen fra iverksettelsestidspunktet til slutten av den underliggende eiendelens utnyttbare levetid. I motsatt 

fall skal leietaker avskrive bruksretteiendelen fra iverksettelsestidspunktet fram til det som inntreffer først av slutten av 

bruksretteiendelens utnyttbare levetid eller slutten av leieperioden. 

33. En leietaker skal anvende IAS 36: «Verdifall på eiendeler» for å fastslå om bruksretteiendelen er verdiforringet og for å 

regnskapsføre eventuelle påviste tap ved verdifall. 

Andre  mål in gsmodel l er  

34. Dersom en leietaker anvender modellen med virkelig verdi i IAS 40: «Investeringseiendom» på sine investe-

ringseiendommer, skal leietaker også anvende denne modellen med virkelig verdi på bruksretteiendeler som oppfyller 

definisjonen av «investeringseiendom» i IAS 40.  
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35. Dersom bruksretteiendelene er knyttet til en klasse av eiendom, anlegg og utstyr der leietaker anvender verdiregule-

ringsmodellen i IAS 16, kan leietaker velge å anvende denne verdireguleringsmodellen på alle bruksretteiendeler som er 

knyttet til nevnte klasse av eiendom, anlegg og utstyr. 

Etterfølgende måling av leieforpliktelsen 

36. Etter iverksettelsestidspunktet skal en leietaker måle leieforpliktelsen ved å 

a) øke den balanseførte verdien for å gjenspeile renten på leieforpliktelsen, 

b) redusere den balanseførte verdien for å gjenspeile utførte leiebetalinger og 

c) måle den balanseførte verdien på nytt for å gjenspeile eventuelle revurderinger eller endringer av leieavtalen i 

henhold til nr. 39–46 eller for å gjenspeile justerte leiebetalinger som i realiteten er faste betalinger (se B42). 

37. Renten på leieforpliktelsen i hver regnskapsperiode av leieperioden skal være det beløpet som gir en konstant periodisk 

rente for leieforpliktelsens gjenstående saldo. Den periodiske renten er diskonteringsrenten beskrevet i nr. 26 eller 

eventuelt den justerte diskonteringsrenten beskrevet i nr. 41, nr. 43 eller nr. 45 bokstav c). 

38. Etter iverksettelsestidspunktet skal en leietaker, med mindre kostnadene er inkludert i den balanseførte verdien til en 

annen eiendel i henhold til andre gjeldende standarder, innregne i resultatet både 

a) renten på leieforpliktelsen og 

b) variable leiebetalinger som ikke inngår i målingen av leieforpliktelsen i perioden da hendelsen eller forholdet som 

utløser disse betalingene, inntreffer. 

Revurder in g av l e i e forp l ik te lsen  

39. Etter iverksettelsestidspunktet skal en leietaker anvende nr. 40–43 for å måle leieforpliktelsen på nytt for å gjenspeile 

endringer i leiebetalingene. En leietaker skal innregne beløpet fra den nye målingen av leieforpliktelsen som en tilpasning 

til bruksretteiendelen. Dersom den balanseførte verdien av bruksretteiendelen blir redusert til null og det skjer en 

ytterligere reduksjon i målingen av leieforpliktelsen, skal imidlertid en leietaker innregne eventuelle gjenstående beløp 

fra den nye målingen i resultatet. 

40. En leietaker skal måle leieforpliktelsen på nytt ved å diskontere de justerte leiebetalingene ved hjelp av en justert 

diskonteringsrente dersom enten 

a) det skjer en endring i leieperioden, som beskrevet i nr. 20–21. En leietaker skal fastsette de justerte leiebetalingene på 

grunnlag av den justerte leieperioden, eller 

b) det skjer en endring i vurderingen av en opsjon om å kjøpe den underliggende eiendelen, vurdert ut fra hendelsene og 

omstendighetene beskrevet i nr. 20 og 21 med henblikk på kjøpsopsjonen. En leietaker skal fastsette de justerte 

leiebetalingene slik at de gjenspeiler endringer i beløpene som skal betales i henhold til kjøpsopsjonen. 

41. Ved anvendelse av nr. 40 skal en leietaker fastsette den justerte diskonteringsrenten som leieavtalens implisitte rente for 

resten av leieperioden dersom denne renten lett kan fastsettes, eller som leietakers marginale lånerente på tidspunktet for 

revurderingen dersom leieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes. 

42. En leietaker skal måle leieforpliktelsen på nytt ved å diskontere de justerte leiebetalingene dersom 

a) det skjer en endring av de beløpene som forventes å bli betalt i henhold til en restverdigaranti. En leietaker skal 

fastsette de justerte leiebetalingene slik at de gjenspeiler endringer i beløpene som forventes å bli betalt i henhold til 

en restverdigaranti, eller 

b) det skjer en endring i framtidige leiebetalinger som følge av en endring i en indeks eller en rentesats som benyttes til 

å fastsette disse betalingene, herunder for eksempel en endring for å gjenspeile endringer i leienivået på markedet 

etter en gjennomgåelse av markedsleien. Leietakeren skal måle leieforpliktelsen på nytt for å gjenspeile de justerte 
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leiebetalingene først når det foreligger en endring i kontantstrømmene (dvs. når tilpasningen av leiebetalingene trer i 

kraft). En leietaker skal fastsette de justerte leiebetalingene for resten av leieperioden basert på de justerte 

avtaleregulerte betalingene. 

43. Ved anvendelse av nr. 42 skal en leietaker benytte en uendret diskonteringsrente, med mindre endringen i leiebetalinger 

skyldes en endring i flytende renter. I så fall skal leietaker anvende en justert diskonteringsrente som gjenspeiler 

endringene i renten. 

Endringer av leieavtalen 

44. En leietaker skal regnskapsføre en endret leieavtale som en separat leieavtale dersom 

a) endringen øker leieavtalens anvendelsesområde gjennom å tilføye retten til å bruke en eller flere underliggende 

eiendeler og 

b) vederlaget for leieavtalen øker med et beløp som står i forhold til den frittstående prisen for økningen i anvendelses-

området og eventuelle passende justeringer av denne frittstående prisen for å gjenspeile omstendighetene i den 

konkrete avtalen. 

45. For en endring av leieavtalen som ikke regnskapsføres som en separat leieavtale, skal en leietaker på ikrafttredelses-

tidspunktet for endringen av leieavtalen 

a) fordele vederlaget i den endrede avtalen ved anvendelse av nr. 13–16, 

b) fastsette leieperioden for den endrede leieavtalen ved anvendelse av nr. 18–19 og 

c) måle leieforpliktelsen på nytt ved å diskontere de justerte leiebetalingene ved hjelp av en justert diskonteringsrente. 

Den justerte diskonteringsrenten fastsettes som leieavtalens implisitte rente for resten av leieperioden dersom denne 

renten lett kan fastsettes, eller som leietakers marginale lånerente på ikrafttredelsestidspunktet for endringen dersom 

leieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes. 

46. For en endring av leieavtalen som ikke regnskapsføres som en separat leieavtale, skal leietakeren regnskapsføre den nye 

målingen av leieforpliktelsen ved å 

a) redusere den balanseførte verdien av bruksretteiendelen for å gjenspeile en hel eller delvis oppsigelse av leieavtalen 

for endringer av leieavtalen som reduserer leieavtalens anvendelsesområde. Leietaker skal innregne i resultatet 

eventuelle gevinster eller tap knyttet til en hel eller delvis oppsigelse av leieavtalen, 

b) foreta en tilsvarende justering av bruksretteiendelen for alle andre endringer av leieavtalen. 

Presentasjon 

47. En leietaker skal enten presentere i balanseoppstillingen eller opplyse i notene om 

a) bruksretteiendeler atskilt fra andre eiendeler. Dersom en leietaker ikke presenterer bruksretteiendeler atskilt i 

balanseoppstillingen, skal leietaker 

i) presentere bruksretteiendeler innenfor samme regnskapspost som der de tilsvarende underliggende eiendelene 

ville blitt presentert dersom de var eid, og 

ii) opplyse om hvilke regnskapsposter i balanseoppstillingen som omfatter disse bruksretteiendelene, 

b) leieforpliktelser atskilt fra andre forpliktelser. Dersom en leietaker ikke presenterer leieforpliktelser atskilt i 

balanseoppstillingen, skal leietaker opplyse om hvilke regnskapsposter i balanseoppstillingen som omfatter disse 

forpliktelsene. 

48. Kravet i nr. 47 bokstav a) får ikke anvendelse på bruksretteiendeler som oppfyller definisjonen av investeringseiendom, 

som skal presenteres i balanseoppstillingen som investeringseiendommer.  



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/427 

 

49. I oppstillingen over resultatet og andre inntekter og kostnader skal en leietaker presentere rentekostnader for leieforpliktelsen 

atskilt fra avskrivningsbeløpet for bruksretteiendelen. Rentekostnader for leieforpliktelsen er en bestanddel av 

finanskostnadene, som i henhold til nr. 82 bokstav b) i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» skal presenteres atskilt i 

oppstillingen over resultatet og andre inntekter og kostnader. 

50. I oppstillingen over kontantstrømmer skal en leietaker klassifisere 

a) kontantutbetalinger for leieforpliktelsens hovedstol innenfor finansieringsaktiviteter, 

b) kontantutbetalinger for leieforpliktelsens rentedel i henhold til kravene for rentebetalinger i IAS 7: «Oppstilling over 

kontantstrømmer» og 

c) betalinger for kortsiktige leieavtaler, betalinger for leieavtaler med eiendeler av lav verdi og variable leiebetalinger 

som ikke inngår i målingen av leieforpliktelsen, innenfor driftsaktiviteter. 

Opplysninger 

51. Formålet med opplysningene er at leietakere skal gi informasjon i notene som, sammen med informasjonen 

framlagt i balanseoppstillingen, i resultatoppstillingen og i oppstillingen over kontantstrømmer, gir brukere av 

finansregnskaper et grunnlag for å vurdere leieavtalers virkning på leietakerens finansielle stilling, finansielle 

inntjening og kontantstrømmer. Nr. 52–60 inneholder krav om hvordan dette målet kan nås. 

52. En leietaker skal opplyse om sine leieavtaler i én enkelt note eller i en separat del i sitt finansregnskap. En leietaker trenger 

imidlertid ikke å gjenta informasjon som allerede finnes andre steder i finansregnskapet, forutsatt at informasjonen er 

innarbeidet med en krysshenvisning i den ene noten eller i den separate delen om leieavtaler. 

53. En leietaker skal opplyse om følgende beløp for rapporteringsperioden: 

a) Avskrivningsbeløpet for bruksretteiendeler etter klasse av underliggende eiendel. 

b) Rentekostnader for leieforpliktelser. 

c) Kostnaden knyttet til kortsiktige leieavtaler som regnskapsføres ved anvendelse av nr. 6. Denne kostnaden trenger 

ikke å omfatte kostnaden knyttet til leieavtaler med en leieperiode på én måned eller mindre. 

d) Kostnaden knyttet til leieavtaler med eiendeler av lav verdi som regnskapsføres ved anvendelse av nr. 6. Denne 

kostnaden skal ikke omfatte kostnaden knyttet til kortsiktige leieavtaler med eiendeler av lav verdi som inngår i  

nr. 53 bokstav c). 

e) Kostnaden knyttet til variable leiebetalinger som ikke inngår i målingen av leieforpliktelser. 

f) Inntekter fra framleie av bruksretteiendeler. 

g) Samlede utgående kontantstrømmer for leieavtaler. 

h) Tilføyelser av bruksretteiendeler. 

i) Gevinster eller tap fra salgs- og tilbakeleietransaksjoner. 

j) Den balanseførte verdien av bruksretteiendeler ved slutten av rapporteringsperioden etter klasse av underliggende 

eiendel. 

54. Et foretak skal framlegge opplysningene i nr. 53 i tabellform, med mindre et annet format er mer hensiktsmessig. De 

framlagte beløpene skal omfatte kostnader som en leietaker har inkludert i den balanseførte verdien for en annen eiendel i 

rapporteringsperioden. 

55. En leietaker skal opplyse om beløpet for sine leieforpliktelser for kortsiktige leieavtaler som er regnskapsført ved 

anvendelse av nr. 6, dersom porteføljen av kortsiktige leieavtaler som leietakeren er bundet av på slutten av 

rapporteringsperioden, er ulik den porteføljen av kortsiktige leieavtaler som kostnadene for kortsiktige leieavtaler angitt 

ved anvendelse av nr. 53 bokstav c), gjelder for.  
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56. Dersom bruksretteiendelene oppfyller definisjonen av investeringseiendom, skal en leietaker anvende opplysnings-

kravene i IAS 40. I så fall er ikke en leietaker forpliktet til å framlegge opplysningene nevnt i nr. 53 bokstav a), f), h) 

eller j) for disse bruksretteiendelene. 

57. Dersom en leietaker måler bruksretteiendeler til verdiregulert beløp ved anvendelse av IAS 16, skal leietaker framlegge 

den informasjonen som kreves i nr. 77 i IAS 16 for disse bruksretteiendelene. 

58. En leietaker skal framlegge en forfallsanalyse av leieforpliktelser ved anvendelse av nr. 39 og B11 i IFRS 7: «Finansielle 

instrumenter – opplysninger» atskilt fra forfallsanalyser av andre finansielle forpliktelser. 

59. I tillegg til de opplysningene som kreves i nr. 53–58, skal en leietaker gi ytterligere kvalitative og kvantitative 

opplysninger om sine leieaktiviteter som er nødvendige for å oppfylle opplysningsformålet i nr. 51 (som beskrevet i 

B48). Disse tilleggsopplysningene kan omfatte, men er ikke begrenset til, informasjon som hjelper brukere av finans-

regnskapet å vurdere 

a) arten av leietakers leieaktiviteter, 

b) framtidige utgående kontantstrømmer som leietaker kan være eksponert for, og som ikke gjenspeiles i målingen av 

leieforpliktelser. Dette omfatter eksponeringer som følge av 

i) variable leiebetalinger (som beskrevet i B49), 

ii) opsjoner om å forlenge eller si opp en leieavtale (som beskrevet i B50), 

iii) restverdigarantier (som beskrevet i B51) og 

iv) leieavtaler som ennå ikke er påbegynt, og som leietaker er bundet av, 

c) begrensninger eller vilkår pålagt av leieavtaler og 

d) salgs- og tilbakeleietransaksjoner (som beskrevet i B52). 

60. En leietaker som regnskapsfører kortsiktige leieavtaler eller leieavtaler med eiendeler av lav verdi ved anvendelse av  

nr. 6, skal opplyse om dette. 

UTLEIER 

Klassifisering av leieavtaler (B53–B58) 

61. En utleier skal klassifisere hver av sine leieavtaler som enten en operasjonell leieavtale eller en finansiell leieavtale. 

62. En leieavtale klassifiseres som en finansiell leieavtale dersom den i det vesentlige overfører alle risikoer og fordeler 

forbundet med eierskap av en underliggende eiendel. En leieavtale klassifiseres som en operasjonell leieavtale 

dersom den ikke i det vesentlige overfører alle risikoer og fordeler forbundet med eierskap av en underliggende 

eiendel. 

63. Om en leieavtale er en finansiell leieavtale eller en operasjonell leieavtale avhenger av innholdet i transaksjonen mer enn 

avtalens form. 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 den underliggende eiendelen til leietaker ved utløpet av leieperioden, 

b) leietaker har en opsjon om å kjøpe den underliggende eiendelen til en pris som forventes å være så mye lavere enn 

virkelig verdi på tidspunktet da leietaker kan utøve opsjonen, at det ved inngåelsestidspunktet er rimelig sikkert at 

leietaker vil benytte seg av dette, 

c) leieperioden strekker seg over mesteparten av den underliggende eiendelens økonomiske levetid, selv om 

eiendomsretten ikke blir overført, 

d) nåverdien av leiebetalingen overstiger så godt som hele den virkelige verdien av den underliggende eiendelen ved 

inngåelsestidspunktet, og 

e) den underliggende eiendelen er av en så spesialisert art at bare leietaker kan benytte den uten større endringer.  
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64. 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 utløpet av leieavtalen), og 

c) når leietaker kan fornye leieavtalen i nok en periode til en leie som er vesentlig lavere enn markedsleien. 

65. Eksemplene og indikasjonene i nr. 63–64 gir ikke alltid en klar konklusjon. Dersom det er klart ut fra andre 

omstendigheter at leieavtalen ikke i det vesentlige overfører alle risikoer og fordeler forbundet med eierskap av en 

underliggende eiendel, klassifiseres leieavtalen som en operasjonell leieavtale. Dette kan for eksempel være tilfellet 

dersom eierskapet til den underliggende eiendelen overføres ved utløpet av leieavtalen for en variabel betaling som er lik 

dens virkelige verdi, eller dersom det er variable leiebetalinger, og utleier som et resultat av dette ikke i det vesentlige 

overfører alle disse risikoene og fordelene. 

66. Leieavtalen klassifiseres på inngåelsestidspunktet og revurderes bare dersom det skjer en endring av leieavtalen. Endrede 

estimater (for eksempel endrede estimater for den økonomiske levetiden til eller restverdien av den underliggende 

eiendelen) eller endrede omstendigheter (for eksempel mislighold fra leietakers side) fører ikke til noen ny regn-

skapsmessig klassifisering av en leieavtale. 

Finansielle leieavtaler 

Innregning og måling 

67. På iverksettelsestidspunktet skal en utleier innregne eiendeler som holdes i henhold til en finansiell leieavtale, i 

balanseoppstillingen og presentere dem som en fordring til et beløp lik nettoinvesteringen i leieavtalen. 

Førstegangsmåling 

68. Utleier skal bruke leieavtalens implisitte rente til å måle nettoinvesteringen i leieavtalen. Ved framleie kan den mellom-

liggende utleieren, dersom framleieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes, benytte den diskonteringsrenten som 

brukes til hovedleieavtalen (justert for eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse forbundet med framleien), til å måle 

nettoinvestering i framleieavtale. 

69. Andre direkte utgifter til avtaleinngåelse enn slike som påløper utleiere som er produsenter eller forhandlere, er inkludert 

i førstegangsmålingen av nettoinvesteringen i leieavtalen og reduserer inntektsbeløpet innregnet i løpet av leieperioden. 

Leieavtalens implisitte rente blir definert på en slik måte at direkte utgifter til avtaleinngåelse automatisk inkluderes i 

nettoinvesteringen i leieavtalen; det er ikke noe behov for å legge dem til separat. 

Førs t egan gsmål ing  av l e i ebetal ingene so m inngår  i  net to in vest er in gen  i  le ieavtalen  

70. På iverksettelsestidspunktet består leiebetalingene som inngår i målingen av nettoinvesteringen i leieavtalen, av følgende 

betalinger for retten til å bruke den underliggende eiendelen i leieperioden, som ikke er mottatt på iverksettelses-

tidspunktet: 

a) Faste betalinger (herunder i realiteten faste betalinger som beskrevet i B42) minus eventuelle skyldige beløp i form 

av leieinsentiver. 

b) Variable leiebetalinger som er avhengige av en indeks eller en rentesats, første gang målt ved hjelp av indeksen eller 

rentesatsen på iverksettelsestidspunktet.  
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c) Eventuelle restverdigarantier som gis til utleier av leietaker, av en part knyttet til leietaker eller av en tredjepart uten 

tilknytning til utleier som er økonomisk i stand til å oppfylle pliktene i henhold til garantien. 

d) Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen (vurderes 

idet det tas hensyn til faktorer som er beskrevet i B37). 

e) Betaling av bot for å si opp leieavtalen, dersom leieperioden gjenspeiler at leietaker vil utøve en opsjon om å si opp 

leieavtalen. 

Ut le ie re  so m er  p rodusenter  e l l er  fo rh andle re  

71. På iverksettelsestidspunktet skal en utleier som er produsent eller forhandler, innregne følgende for hver av sine 

finansielle leieavtaler: 

a) Inntekter, som er den virkelige verdien av den underliggende eiendelen eller, dersom verdien er lavere, nåverdien av 

leiebetalingene som tilfaller utleier, diskontert med en markedsrente. 

b) Salgskostnader, som er den underliggende eiendelens anskaffelseskost eller, dersom denne er forskjellig, dens 

balanseførte verdi, med fradrag for den ikke-garanterte restverdiens nåverdi. 

c) Fortjeneste eller tap ved salg (som er differansen mellom inntekter og salgskostnader) i samsvar med dens praksis for 

direkte salg, der IFRS 15 kommer til anvendelse. En utleier som er produsent eller forhandler, skal innregne 

fortjeneste eller tap ved salg på en finansiell leieavtale på iverksettelsestidspunktet, uansett om utleier overfører den 

underliggende eiendelen som beskrevet i IFRS 15. 

72. Produsenter eller forhandlere tilbyr ofte kunder valget mellom enten å kjøpe eller leie en eiendel. En finansiell leieavtale 

for en eiendel med en utleier som er produsent eller forhandler, medfører en fortjeneste eller et tap som tilsvarer 

fortjenesten eller tapet fra et direkte salg av den underliggende eiendelen til normale salgspriser, og som gjenspeiler 

eventuelle gjeldende volum- eller forhandlerrabatter. 

73. 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 utleier innregnet en altfor stor del av den totale inntekten av transaksjonen på 

iverksettelsestidspunktet. Dersom det benyttes kunstig lave renter, skal en utleier som er produsent eller forhandler, 

begrense fortjenesten ved salg til det som ville ha vært utfallet dersom en markedsrente hadde vært benyttet. 

74. En utleier som er produsent eller forhandler, skal innregne utgifter som påløper i forbindelse med inngåelse av en 

finansiell leieavtale, som kostnad på iverksettelsestidspunktet, siden de i hovedsak er knyttet til produsentens eller 

forhandlerens fortjeneste ved salg. Utgifter påløpt for utleiere som er produsenter eller forhandlere, i forbindelse med 

inngåelse av en finansiell leieavtale omfattes ikke av definisjonen av direkte utgifter til avtaleinngåelse og er dermed 

utelukket fra nettoinvesteringen i leieavtalen. 

Etterfølgende måling 

75. En utleier skal innregne finansinntekter over leieperioden på grunnlag av et mønster som gjenspeiler en konstant 

periodisk avkastning av utleiers nettoinvestering i leieavtalen. 

76. En utleier har som mål å fordele finansinntekter over leieperioden på et systematisk og rasjonelt grunnlag. En utleier skal 

føre leiebetalinger som gjelder perioden, mot bruttoinvesteringen i leieavtalen for å redusere både hovedstolen og ikke-

opptjente finansinntekter. 

77. En utleier skal anvende kravene til fraregning og verdifall i IFRS 9 på nettoinvesteringen i leieavtalen. En utleier skal 

regelmessig gjennomgå estimerte, ikke-garanterte restverdier som benyttes i beregningen av bruttoinvesteringen i 

leieavtalen. Dersom det har vært en reduksjon i den estimerte, ikke-garanterte restverdien, skal utleier revidere 

inntektsfordelingen over leieperioden og umiddelbart innregne en eventuell reduksjon når det gjelder beløp som er 

resultatført.  
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78. En utleier som klassifiserer en eiendel i en finansiell leieavtale som holdt for salg (eller inkluderer den i en avhendings-

gruppe klassifisert som holdt for salg) ved å anvende IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet», 

skal regnskapsføre eiendelen i samsvar med nevnte standard. 

Endr inger  av  le ieavta len  

79. En utleier skal regnskapsføre en endring av en finansiell leieavtale som en separat leieavtale dersom 

a) endringen øker leieavtalens anvendelsesområde gjennom å tilføye retten til å bruke en eller flere underliggende 

eiendeler og 

b) vederlaget for leieavtalen øker med et beløp som står i forhold til den frittstående prisen for økningen i anvendelses-

området og eventuelle passende justeringer av denne frittstående prisen for å gjenspeile omstendighetene i den 

konkrete avtalen. 

80. For en endring av en finansiell leieavtale som ikke regnskapsføres som en separat leieavtale, skal en utleier regnskapsføre 

endringer som følger: 

a) Hvis leieavtalen ville ha blitt klassifisert som en operasjonell leieavtale dersom endringen hadde vært gjeldende på 

inngåelsestidspunktet, skal utleier 

i) regnskapsføre endringen av leieavtalen som en ny leieavtale fra endringens ikrafttredelsestidspunkt og 

ii) måle den underliggende eiendelens balanseførte verdi som nettoinvesteringen i leieavtalen umiddelbart før 

ikrafttredelsestidspunktet for endringen av leieavtalen. 

b) Ellers skal utleier anvende kravene i IFRS 9. 

Operasjonell leieavtale 

Innregning og måling 

81. En utleier skal innregne leiebetalinger fra operasjonelle leieavtaler som inntekt enten lineært eller på et annet 

systematisk grunnlag. Utleier skal anvende et annet systematisk grunnlag dersom dette bedre gjenspeiler det 

mønsteret der fordelen ved bruken av den underliggende eiendelen reduseres. 

82. En utleier skal innregne utgifter, herunder avskrivning, som har påløpt ved opptjening av leieinntekten, som en kostnad. 

83. En utleier skal legge til direkte utgifter til avtaleinngåelse som påløper ved inngåelse av en operasjonell leieavtale, til den 

underliggende eiendelens balanseførte verdi og innregne disse utgiftene som en kostnad over leieperioden på samme 

grunnlag som leieinntekten. 

84. Avskrivningspraksisen for avskrivbare underliggende eiendeler som er omfattet av operasjonelle leieavtaler, skal være i 

samsvar med utleiers normale avskrivningspraksis for tilsvarende eiendeler. En utleier skal beregne avskrivningen i 

samsvar med IAS 16 og IAS 38. 

85. En utleier skal anvende IAS 36 for å fastslå om en underliggende eiendel som er omfattet av en operasjonell leieavtale, er 

verdiforringet og for å regnskapsføre eventuelle påviste tap ved verdifall. 

86. En utleier som er produsent eller forhandler, skal ikke innregne noen fortjeneste ved salg ved inngåelse av en opera-

sjonell leieavtale, ettersom denne ikke er det samme som et salg. 

Endringer av leieavtalen 

87. En utleier skal regnskapsføre en endring av en operasjonell leieavtale som en ny leieavtale fra endringens ikrafttredel-

sestidspunkt, og skal anse eventuelle forhåndsbetalte eller skyldige leiebetalinger som gjelder den opprinnelige 

leieavtalen, som del av leiebetalingene for den nye leieavtalen.  
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Presentasjon 

88. En utleier skal presentere underliggende eiendeler som er omfattet av operasjonelle leieavtaler, i balanseoppstillingen i 

samsvar med den underliggende eiendelens art. 

Opplysninger 

89. Formålet med opplysningene er at utleiere skal gi informasjon i notene som, sammen med informasjonen framlagt 

i balanseoppstillingen, i resultatoppstillingen og i oppstillingen over kontantstrømmer, gir brukere av 

finansregnskaper et grunnlag for å vurdere leieavtalers virkning på utleierens finansielle stilling, finansielle 

inntjening og kontantstrømmer. Nr. 90–97 inneholder krav om hvordan dette målet kan nås. 

90. En utleier skal opplyse om følgende beløp for rapporteringsperioden: 

a) For finansielle leieavtaler: 

i) Fortjeneste eller tap ved salg. 

ii) Finansielle inntekter på bruttoinvesteringen i leieavtalen. 

iii) Inntekter knyttet til variable leiebetalinger som ikke inngår i målingen av nettoinvesteringen i leieavtalen. 

b) For operasjonelle leieavtaler, leieinntekter, med separate opplysninger om inntekter knyttet til variable leiebetalinger 

som ikke avhenger av en indeks eller en rentesats. 

91. En utleier skal framlegge opplysningene i nr. 90 i tabellform, med mindre et annet format er mer hensiktsmessig. 

92. En utleier skal gi ytterligere kvalitative og kvantitative opplysninger om sine leieaktiviteter som er nødvendige for å 

oppfylle opplysningsformålet i nr. 89. Disse tilleggsopplysningene omfatter, men er ikke begrenset til, informasjon som 

hjelper brukere av finansregnskapet å vurdere 

a) arten av utleiers leieaktiviteter og 

b) hvordan utleier håndterer risikoen forbundet med eventuelle rettigheter den beholder i underliggende eiendeler. 

Særlig skal en utleier opplyse om sin risikohåndteringsstrategi for rettigheter den beholder i underliggende eiendeler, 

herunder eventuelle tiltak for å redusere slik risiko. Slike tiltak kan for eksempel omfatte tilbakekjøpsavtaler, 

restverdigarantier eller variable leiebetalinger for bruk ut over spesifiserte grenser. 

Finansielle leieavtaler 

93. En utleier skal framlegge en kvalitativ og kvantitativ redegjørelse for vesentlige endringer i den balanseførte verdien av 

nettoinvesteringen i finansielle leieavtaler. 

94. En utleier skal legge fram en forfallsanalyse av utestående leiebetalinger som viser de udiskonterte leiebetalingene som 

skal mottas årlig for minst hvert av de første fem årene, og et samlet beløp for de resterende årene. En utleier skal 

avstemme de udiskonterte leiebetalingene mot nettoinvesteringen i leieavtalen. Avstemmingen skal identifisere den ikke-

opptjente finansinntekten knyttet til utestående leiebetalinger og en eventuell diskontert ikke-garantert restverdi. 

Operasjonell leieavtale 

95. For eiendom, anlegg og utstyr som er omfattet av en operasjonell leieavtale, skal en utleier anvende opplysningskravene i 

IAS 16. Ved anvendelse av opplysningskravene i IAS 16 skal en utleier dele opp hver klasse av eiendom, anlegg og 

utstyr i eiendeler som er omfattet av operasjonelle leieavtaler, og eiendeler som ikke er omfattet av operasjonelle 

leieavtaler. En utleier skal følgelig framlegge de opplysningene som kreves i henhold til IAS 16 for eiendeler som er 

omfattet av en operasjonell leieavtale (for hver klasse av underliggende eiendeler), atskilt fra eide eiendeler som holdes 

og brukes av utleier. 

96. En utleier skal anvende opplysningskravene i IAS 36, IAS 38, IAS 40 og IAS 41 for eiendeler som er omfattet av 

operasjonelle leieavtaler.  
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97. En utleier skal legge fram en forfallsanalyse av leiebetalinger som viser de udiskonterte leiebetalingene som skal mottas 

årlig for minst hvert av de første fem årene, og et samlet beløp for de resterende årene. 

SALGS- OG TILBAKELEIETRANSAKSJONER 

98. Dersom et foretak (selger/leietaker) overfører en eiendel til et annet foretak (kjøper/utleier) og leier eiendelen tilbake fra 

kjøper/utleier, skal både selger/leietaker og kjøper/utleier regnskapsføre overføringskontrakten og leieavtalen ved 

anvendelse av nr. 99–103. 

Vurderingen av hvorvidt overføringen av eiendelen er et salg 

99. Et foretak skal anvende kravene i IFRS 15 til når en leveringsforpliktelse er oppfylt for å avgjøre om overføringen av en 

eiendel skal regnskapsføres som et salg av eiendelen. 

Overføringen av eiendelen er et salg 

100. Dersom selgers/leietakers overføring av en eiendel oppfyller kravene i IFRS 15 til å bli regnskapsført som et salg av 

eiendelen, skal 

a) selger/leietaker måle bruksretteiendelen som følger av tilbakeleien, til den andelen av eiendelens tidligere 

balanseførte verdi som er knyttet til bruksretten som selger/leietaker beholder. Følgelig skal selger/leietaker bare 

innregne en eventuell gevinst eller et eventuelt tap som er knyttet til rettighetene som overføres til kjøper/utleier, 

b) kjøper/utleier regnskapsføre kjøpet av eiendelen ved å anvende relevante standarder og leieavtalen ved å anvende 

utleiers regnskapskrav i denne standard. 

101. Dersom den virkelige verdien av vederlaget for salget av en eiendel ikke er lik eiendelens virkelige verdi, eller dersom 

leiebetalingene ikke tilsvarer markedspris, skal et foretak foreta følgende justeringer for å måle salgsprovenyet til virkelig 

verdi: 

a) Eventuelle vilkår under markedsbetingelsene skal regnskapsføres som en forhåndsbetaling av leiebetalingene. 

b) Eventuelle vilkår under markedsbetingelsene skal regnskapsføres som ytterligere finansiering fra kjøper/utleier til 

selger/leietaker. 

102. Foretaket skal måle enhver potensiell justering som kreves av nr. 101, på grunnlag av det som lettest lar seg fastsette av 

a) differansen mellom den virkelige verdien av vederlaget for salget og den virkelige verdien av eiendelen, og 

b) differansen mellom nåverdien av de avtaleregulerte leiebetalingene og nåverdien av leiebetalinger til markedspris. 

Overføringen av eiendelen er ikke et salg 

103. Dersom selgers/leietakers overføring av en eiendel ikke oppfyller kravene i IFRS 15 til å bli regnskapsført som et salg av 

eiendelen, skal 

a) selger/leietaker fortsette å innregne den overførte eiendelen og innregne en finansiell forpliktelse som tilsvarer 

overføringsprovenyet. Den finansielle forpliktelsen skal regnskapsføres ved å anvende IFRS 9, 

b) kjøper/utleier ikke innregne den overførte eiendelen, med innregne en finansiell eiendel som tilsvarer overførings-

provenyet. Den finansielle eiendelen skal regnskapsføres ved å anvende IFRS 9. 
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Vedlegg A 

Definisjoner 

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard. 

iverksettelsestidspunkt for 

leieavtalen (iverksettelses-

tidspunkt) 

Tidspunktet da en utleier gjør en underliggende eiendel tilgjengelig for bruk for en leietaker. 

økonomisk levetid Enten den perioden der en eiendel forventes å være til økonomisk nytte for en eller flere 

brukere, eller antallet produksjonsenheter eller tilsvarende enheter som én eller flere brukere 

forventer å oppnå fra eiendelen. 

endringens ikrafttredelses-

tidspunkt 

Tidspunktet da begge parter godkjenner en endring av leieavtalen. 

virkelig verdi Med hensyn til anvendelse av denne standards regnskapskrav for utleier, det beløp en eiendel 

kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand 

mellom velinformerte, villige parter. 

finansiell leieavtale En leieavtale som i det vesentlige overfører alle risikoer og fordeler som er forbundet med 

eierskap av en underliggende eiendel. 

faste betalinger Betalinger fra en leietaker til en utleier for retten til å bruke en underliggende eiendel i løpet 

av leieperioden, unntatt variable leiebetalinger. 

bruttoinvestering i 

leieavtalen 

Summen av 

a) utleiers krav på leiebetaling i henhold til en finansiell leieavtale og 

b) en eventuell ikke-garantert restverdi som tilfaller utleier. 

inngåelsestidspunkt for 

leieavtalen (inngåelses-

tidspunkt) 

Tidspunktet da leieavtalen ble underskrevet, eller tidspunktet da det ble gitt et forpliktende 

tilsagn mellom partene om de viktigste vilkårene i leieavtalen, alt etter hva som kom først. 

direkte utgifter til avtale-

inngåelse 

Marginale utgifter ved inngåelse av en leieavtale som ellers ikke ville ha påløpt dersom 

leieavtalen ikke var inngått, med unntak av slike utgifter som en utleier som er produsent eller 

forhandler, pådrar seg i forbindelse med en finansiell leieavtale. 

implisitt rente i leieavtalen Rentesatsen som gjør at nåverdien av a) leiebetalinger og b) ikke-garantert restverdi blir lik 

summen av i) den underliggende eiendelens virkelige verdi og ii) utleiers eventuelle direkte 

utgifter til avtaleinngåelse. 

leieavtale En avtale, eller en del av en avtale, som overdrar bruksretten til en eiendel (den underliggende 

eiendelen) i en periode i bytte mot vederlag. 

leieinsentiver Betalinger fra en utleier til en leietaker i forbindelse med en leieavtale, eller utleiers refusjon 

eller overtakelse av leietakers utgifter. 

endring av leieavtalen En endring i leieavtalens anvendelsesområde eller vederlag som ikke var del av de 

opprinnelige vilkårene i leieavtalen (for eksempel tilføyelse eller oppsigelse av retten til å bruke 

en eller flere underliggende eiendeler, eller utvidelse eller forkortelse av den avtaleregulerte 

leieperioden). 



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/435 

 

leiebetalinger Betalinger fra en leietaker til en utleier for retten til å bruke en underliggende eiendel i løpet 

av leieperioden, og som omfatter følgende: 

a) Faste betalinger (herunder i realiteten faste betalinger) minus eventuelle leieinsentiver. 

b) Variable leiebetalinger som avhenger av en indeks eller en rente. 

c) Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve 

denne opsjonen. 

d) Betaling av bot for å si opp leieavtalen, dersom leieperioden gjenspeiler at leietaker vil 

utøve en opsjon om å si opp leieavtalen. 

For leietaker omfatter leiebetalingene også beløp som forventes å måtte betales av leietakeren i 

henhold til restverdigarantier. Leiebetalinger omfatter ikke betalinger for ikke-leiekompo-

nenter av en kontrakt, med mindre leietaker velger å kombinere ikke-leiekomponenter med en 

leiekomponent og regnskapsføre dem som én enkelt leiekomponent. 

For utleier omfatter leiebetalinger også eventuelle restverdigarantier som gis til utleier av 

leietaker, av en part knyttet til leietaker eller av en tredjepart uten tilknytning til utleier som er 

økonomisk i stand til å oppfylle pliktene i henhold til garantien. Leiebetalinger omfatter ikke 

betalinger for ikke-leiekomponenter. 

leieperiode Den uoppsigelige perioden der en leietaker har retten til å bruke en underliggende eiendel, 

sammen med både 

a) perioder som omfattes av en opsjon om å forlenge leieavtalen, dersom leietakeren med 

rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen, og 

b) perioder som omfattes av en opsjon om å si opp leieavtalen, dersom leietakeren med 

rimelig sikkerhet ikke vil utøve denne opsjonen. 

leietaker Et foretak som får retten til å bruke en underliggende eiendel i en periode i bytte mot vederlag. 

leietakers marginale 

lånerente 

Den rentesats som en leietaker i et lignende økonomisk miljø ville måtte betale for å låne, i en 

tilsvarende periode og med tilsvarende sikkerhet, de midler som er nødvendige for en eiendel 

av lignende verdi som bruksretteiendelen. 

utleier Et foretak som tilbyr retten til å bruke en underliggende eiendel i en periode i bytte mot 

vederlag. 

nettoinvestering i 

leieavtalen 

Bruttoinvesteringen i leieavtalen diskontert med leieavtalens implisitte rente. 

operasjonell leieavtale En leieavtale som i det vesentlige ikke overfører alle risikoer og fordeler som er forbundet med 

eierskap av en underliggende eiendel. 

leiebetalinger ved 

opsjonsutnyttelse 

Betalinger fra en leietaker til en utleier for retten til å bruke en underliggende eiendel i 

perioder som omfattes av en opsjon om å utvide eller si opp en leieavtale som ikke inngår i 

leieperioden. 

bruksperiode Den samlede tiden en eiendel blir benyttet for å oppfylle en avtale med en kunde (herunder 

eventuelle ikke-sammenhengende perioder). 

restverdigaranti En garanti gitt til en utleier av en part som ikke er knyttet til utleier, om at en underliggende 

eiendels verdi (eller en del av verdien) vil være minst et bestemt beløp ved utgangen av en 

leieavtale. 
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bruksretteiendel En eiendel som representerer en leietakers rett til å bruke en underliggende eiendel i 

leieperioden. 

kortsiktig leieavtale En leieavtale som ved iverksettelsestidspunktet har en leieperiode på tolv måneder eller 

mindre. En leieavtale som inneholder en kjøpsopsjon, er ikke en kortsiktig leieavtale. 

framleieavtale En transaksjon der en underliggende eiendel videreutleies av en leietaker («mellomliggende 

utleier») til en tredjepart, og der leieavtalen («hovedleieavtalen») mellom hovedutleier og 

leietaker fortsatt gjelder. 

underliggende eiendel En eiendel som er gjenstand for en leieavtale, og der en utleier har gitt en leietaker retten til å 

bruke denne eiendelen. 

ikke-opptjent 

finansinntekt 

Differansen mellom 

a) bruttoinvesteringen i leieavtalen og 

b) nettoinvesteringen i leieavtalen. 

ikke-garantert restverdi Den delen av restverdien av den underliggende eiendelen som utleier ikke er sikret å kunne 

realisere, eller som bare er garantert av en part som er knyttet til utleier. 

variable leiebetalinger Den delen av betalingene fra en leietaker til en utleier for retten til å bruke en underliggende 

eiendel i leieperioden som varierer på grunn av endringer i fakta eller omstendigheter som 

inntreffer etter iverksettelsestidspunktet, annet enn tidsforløpet. 

Termer definert i andre standarder som benyttes i denne standard med samme betydning 

kontrakt En avtale mellom to eller flere parter som skaper håndhevbare rettigheter og plikter. 

utnyttbar levetid Den perioden der en eiendel forventes å være tilgjengelig for bruk av et foretak, eller antallet 

produksjonsenheter eller tilsvarende enheter som et foretak forventer å oppnå fra en eiendel. 

Vedlegg B 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard. Det beskriver anvendelsen av nr. 1–103 og har samme rettslige status og 

samme rettsvirkning som de andre delene av denne standard. 

Anvendelse på porteføljer 

B1 Denne standard angir hvordan en individuell leieavtale skal regnskapsføres. I praksis kan et foretak imidlertid anvende 

denne standard på en portefølje av leieavtaler med lignende egenskaper dersom foretaket med rimelig sikkerhet kan 

forvente at virkningen på finansregnskapet av å anvende denne standard på porteføljen, ikke avviker vesentlig fra 

virkningen av å anvende denne standard på individuelle leieavtaler i porteføljen. Ved regnskapsføring av en portefølje 

skal et foretak benytte estimater og forutsetninger som gjenspeiler størrelsen på og sammensetningen av porteføljen. 

Kombinasjon av avtaler 

B2 Ved anvendelse av denne standard skal et foretak slå sammen to eller flere avtaler som det har inngått samtidig eller 

nesten samtidig med samme motpart (eller nærstående parter til motparten), og regnskapsføre avtalene som én enkelt 

avtale dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

a) Avtalene er framforhandlet som en pakke med et samlet forretningsmessig formål som ikke kan forstås uten å 

vurdere avtalene under ett. 

b) Vederlaget som skal betales i henhold til én avtale, avhenger av prisen i eller oppfyllelsen av den andre avtalen. 

c) Bruksretten til underliggende eiendeler som overføres ved avtalene (eller visse bruksretter til underliggende eiendeler 

som overføres ved hver av avtalene), utgjør én enkelt leiekomponent som beskrevet i B32. 
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Innregningsunntak: Leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi (nr. 5–8) 

B3 Unntatt som angitt i B7 tillater denne standard at en leietaker anvender nr. 6 for å regnskapsføre leieavtaler der den 

underliggende eiendelen har lav verdi. En leietaker skal vurdere verdien av en underliggende eiendel på grunnlag av 

verdien av eiendelen når den er ny, uansett alder på eiendelen som leies. 

B4 Vurderingen av om en underliggende eiendel har lav verdi, foretas på et absolutt grunnlag. Leieavtaler med eiendeler av 

lav verdi oppfyller kravene til den regnskapsmessige behandlingen i nr. 6, uansett om disse leieavtalene er vesentlige for 

leietakeren. Vurderingen påvirkes ikke av leietakerens størrelse, art eller omstendigheter. Derfor forventes ulike 

leietakere å nå samme konklusjoner om hvorvidt en bestemt underliggende eiendel har lav verdi. 

B5 En underliggende eiendel kan ha lav verdi bare dersom 

a) leietaker kan dra nytte av bruken av den underliggende eiendelen alene eller sammen med andre ressurser som er lett 

tilgjengelige for leietaker, og 

b) den underliggende eiendelen ikke er svært avhengig av eller tett forbundet med andre eiendeler. 

B6 En leieavtale for en underliggende eiendel oppfyller ikke kravene til en leieavtale med eiendeler av lav verdi dersom 

eiendelens art er slik at når eiendelen er ny, har den vanligvis ikke lav verdi. For eksempel vil ikke leieavtaler for biler 

oppfylle kravene til leieavtaler med eiendeler av lav verdi ettersom en ny bil normalt ikke har lav verdi. 

B7 Dersom en leietaker framleier eller forventer å framleie en eiendel, oppfyller ikke hovedleieavtalen kravene til en 

leieavtale med eiendeler av lav verdi. 

B8 Eksempler på underliggende eiendeler av lav verdi kan være nettbrett og personlige datamaskiner, mindre kontormøbler 

og telefoner. 

Identifisere en leieavtale (nr. 9–11) 

B9 For å vurdere om en kontrakt overfører retten til å ha kontroll med bruken av en identifisert eiendel (se B13–B20) i en 

periode, skal et foretak vurdere om kunden i hele bruksperioden har både 

a) rett til å få praktisk talt alle de økonomiske fordelene ved bruken av den identifiserte eiendelen (som beskrevet i  

B21–B23) og 

b) rett til å bestemme bruken av den identifiserte eiendelen (som beskrevet i B24–B30). 

B10 Dersom kunden har kontroll med bruken av en identifisert eiendel bare i en del av kontraktens løpetid, inneholder 

kontrakten en leieavtale for den delen av løpetiden. 

B11 En kontrakt om å motta varer eller tjenester kan inngås av en felleskontrollert ordning, eller på vegne av en felleskontrollert 

ordning, som definert i IFRS 11: «Felleskontrollerte ordninger». I dette tilfellet skal den felleskontrollerte ordningen anses 

som kunden i kontrakten. Ved vurderingen av om en slik kontrakt inneholder en leieavtale, skal følgelig foretaket vurdere 

om den felleskontrollerte ordningen har kontroll med bruken av en identifisert eiendel i hele bruksperioden. 

B12 Et foretak skal for hver potensielle separate leiekomponent vurdere om en kontrakt inneholder en leieavtale. Se B32 for 

veiledning om separate leiekomponenter. 

Identifisert eiendel 

B13 En eiendel blir vanligvis identifisert ved at den eksplisitt angis i kontrakten. En eiendel kan imidlertid også identifiseres 

ved at den implisitt angis på tidspunktet da den blir gjort tilgjengelig for bruk for kunden.  
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Reell rett til å erstatte 

B14 Selv om en eiendel er angitt, har ikke en kunde bruksrett til en identifisert eiendel dersom leverandøren har reell rett til å 

erstatte eiendelen i hele bruksperioden. Leverandørens rett til å erstatte en eiendel er reell bare dersom begge følgende 

vilkår foreligger: 

a) Leverandøren har praktisk mulighet til å bytte til alternative eiendeler i hele bruksperioden (kunden kan for eksempel 

ikke hindre leverandøren i å erstatte eiendelen, og alternative eiendeler er lett tilgjengelige for leverandøren eller kan 

skaffes av leverandøren innen rimelig tid). 

b) Leverandøren vil ha økonomisk fordel av å utøve sin rett til å erstatte eiendelen (dvs. de økonomiske fordelene 

knyttet til erstatning av eiendelen forventes å overstige utgiftene forbundet med å erstatte eiendelen). 

B15 Dersom leverandøren har rett eller plikt til å erstatte eiendelen utelukkende på eller etter enten en bestemt dato eller en 

spesifisert hendelse, er ikke leverandørens rett til å erstatte reell, ettersom leverandøren ikke har praktisk mulighet til å 

bytte til alternative eiendeler i hele bruksperioden. 

B16 Et foretaks vurdering av om en leverandørs rett til å erstatte er reell, bygger på fakta og omstendigheter ved inngåelse av 

kontrakten og skal ikke ta hensyn til framtidige hendelser som ved inngåelsen av kontrakten ikke anses som sannsynlige. 

Eksempler på framtidige hendelser som ved inngåelsen av kontrakten ikke anses som sannsynlige, og som dermed bør 

utelukkes fra vurderingen, omfatter 

a) en framtidig kundes tilsagn om å betale over markedspris for bruk av eiendelen, 

b) innføring av ny teknologi som ikke i all vesentlighet er utviklet ved inngåelsen av kontrakten, 

c) en vesentlig forskjell mellom kundens bruk av eiendelen eller eiendelens ytelse og den bruken eller ytelsen som 

anses som sannsynlig ved inngåelsen av kontrakten, og 

d) en vesentlig forskjell mellom eiendelens markedspris i bruksperioden og den markedspris som anses som sannsynlig 

ved inngåelsen av kontrakten. 

B17 Dersom eiendelen befinner seg hos kunden eller andre steder, er utgiftene knyttet til erstatning vanligvis høyere enn når 

den befinner seg hos leverandøren, og det er derfor mer sannsynlig at utgiftene overstiger de økonomiske fordelene 

forbundet med å erstatte eiendelen. 

B18 Leverandørens rett eller plikt til å erstatte eiendelen ved reparasjon og vedlikehold, dersom eiendelen ikke fungerer riktig, 

eller dersom en teknisk oppgradering blir tilgjengelig, utelukker ikke at kunden har bruksrett til en identifisert eiendel. 

B19 Dersom kunden ikke raskt kan fastslå om leverandøren har en reell rett til å erstatte, skal kunden forutsette at retten til å 

erstatte ikke er reell. 

Deler av eiendeler 

B20 En kapasitetsdel av en eiendel er en identifisert eiendel dersom den er fysisk atskilt (for eksempel en etasje i en bygning). 

En kapasitetsdel eller annen del av en eiendel som ikke er fysisk atskilt (for eksempel en kapasitetsdel av en fiberoptisk 

kabel), er ikke en identifisert eiendel, med mindre den utgjør tilnærmet hele kapasiteten til eiendelen og dermed gir 

kunden rett til å få praktisk talt alle de økonomiske fordelene ved bruken av eiendelen. 

Rett til å få økonomiske fordeler ved bruk 

B21 For å ha kontroll med bruken av en identifisert eiendel skal en kunde ha rett til å få praktisk talt alle de økonomiske 

fordelene ved bruken av eiendelen i hele bruksperioden (for eksempel ved å ha enerett til bruk av eiendelen i hele 

perioden). En kunde kan få de økonomiske fordelene ved bruken av en eiendel direkte eller indirektepå mange måter, for 
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eksempel ved å benytte, inneha eller framleie eiendelen. De økonomiske fordelene ved bruken av en eiendel omfatter 

dens hovedprodukter og biprodukter (herunder mulige kontantstrømmer fra disse) samt andre økonomiske fordeler ved 

bruken av eiendelen som kan realiseres fra en kommersiell transaksjon hos en tredjepart. 

B22 Ved vurdering av retten til å få praktisk talt alle de økonomiske fordelene ved bruken av en eiendel skal et foretak ta i 

betraktning de økonomiske fordelene som følger av bruken av eiendelen innenfor rammen fastsatt for en kundes rett til å 

bruke eiendelen (se B30). For eksempel: 

a) Dersom en avtale begrenser bruken av en motorvogn til et bestemt territorium i bruksperioden, skal foretaket ta i 

betraktning bare de økonomiske fordelene ved bruken av motorvognen i dette territoriet, og ikke utenfor. 

b) Dersom en avtale angir at en kunde kan kjøre en motorvogn bare inntil et bestemt antall kilometer i bruksperioden, 

skal foretaket ta i betraktning bare de økonomiske fordelene ved bruken av motorvognen under den tillatte grensen, 

og ikke over. 

B23 Dersom en avtale krever at en kunde betaler leverandøren eller en annen part en andel av kontantstrømmene fra bruken av en 

eiendel som vederlag, skal disse kontantstrømmene utbetalt som vederlag anses for å være del av de økonomiske fordelene 

som kunden får fra bruken av eiendelen. Dersom kunden for eksempel må betale leverandøren en prosentdel av 

salgsinntektene for bruken av butikklokalet som vederlag for slik bruk, er ikke dette kravet til hinder for at kunden har rett til 

å få praktisk talt alle de økonomiske fordelene ved bruken av dette butikklokalet. Dette skyldes at kontantstrømmene fra 

disse salgene regnes som økonomiske fordeler som kunden får ved bruk av butikklokalet, og at kunden deretter betaler en 

del av dette til leverandøren som vederlag for retten til å bruke nevnte butikklokale. 

Retten til å bestemme bruken 

B24 En kunde har retten til å bestemme bruken av en identifisert eiendel i hele bruksperioden bare dersom 

a) kunden kan bestemme hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes i hele bruksperioden (som beskrevet i  

B25–B30), eller 

b) de relevante beslutningene om hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes, er tatt på forhånd og 

i) kunden har retten til å drifte eiendelen (eller anvise andre til å drifte eiendelen på en måte som kunden 

bestemmer) i hele bruksperioden uten at leverandøren har retten til å endre disse driftsinstruksene, eller 

ii) kunden utformet eiendelen (eller bestemte aspekter ved eiendelen) på en måte som på forhånd bestemmer 

hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes i hele bruksperioden. 

Hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes 

B25 En kunde har retten til å bestemme hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes dersom den innenfor rammen av sin 

bruksrett fastsatt i avtalen kan endre hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes i hele bruksperioden. I forbindelse 

med denne vurderingen skal foretaket ta i betraktning de beslutningsrettighetene som er mest relevante med hensyn til å 

endre hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes i hele bruksperioden. Beslutningsrettigheter er relevante når de 

påvirker de økonomiske fordelene som kan oppnås i forbindelse med bruken. De mest relevante beslutningsrettighetene 

vil sannsynligvis variere for ulike avtaler, avhengig av eiendelens art og vilkårene i avtalen. 

B26 Eksempler på beslutningsrettigheter som, avhengig av omstendighetene, gir rett til å endre hvordan og til hvilket formål 

eiendelen brukes, innenfor rammen av kundens bruksrett, omfatter 

a) retten til å endre typen produkt som produseres ved hjelp av eiendelen (for eksempel å beslutte om en container  

skal brukes til varetransport eller til lagring, eller å fastsette sammensetningen av produkter som selges fra et 

butikklokale), 
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b) retten til å endre når produktene produseres (for eksempel å bestemme når en maskin eller et anlegg skal brukes), 

c) retten til å endre hvor produktene produseres (for eksempel å fastsette bestemmelsessted for en lastebil eller et fartøy, 

eller å avgjøre hvor utstyret skal brukes) og 

d) retten til å endre om produktene faktisk skal produseres og eventuelt i hvilke mengder (for eksempel å avgjøre om 

det skal produseres strøm fra et kraftverk, og eventuelt hvor mye som skal produseres). 

B27 Eksempler på beslutningsrettigheter som ikke gir rett til å endre hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes, omfatter 

rettigheter som er begrenset til drift eller vedlikehold av eiendelen. Slike rettigheter kan innehas av kunden eller 

leverandøren. Selv om rettighetene til for eksempel å drive eller vedlikeholde en eiendel ofte er avgjørende for å oppnå 

effektiv bruk av en eiendel, utgjør de ikke en rett til å bestemme hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes, og de er 

ofte avhengige av beslutningene om hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes. Rettigheten til å drifte en eiendel kan 

imidlertid gi kunden en rett til å bestemme bruken av eiendelen dersom de relevante beslutningene om hvordan og til 

hvilket formål eiendelen brukes, er tatt på forhånd (se B24 bokstav b) punkt i)). 

Beslu tn inger  ta t t  i  e l le r  fø r  b ruksper ioden  

B28 De relevante beslutningene om hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes, kan tas på forhånd på flere måter. De 

relevante beslutningene kan for eksempel være tatt på forhånd gjennom utformingen av eiendelen eller gjennom 

avtaleregulerte begrensninger på bruken av eiendelen. 

B29 Ved vurderingen av om en kunde har retten til å bestemme bruken av en eiendel, skal et foretak bare ta i betraktning 

retten til å ta beslutninger om bruken av eiendelen i bruksperioden, med mindre kunden utformet eiendelen (eller 

bestemte aspekter ved eiendelen) som beskrevet i B24 bokstav b) punkt ii). Med mindre vilkårene i nr. B24 bokstav b) 

punkt ii) er oppfylt, skal foretaket følgelig ikke ta i betraktning beslutninger som er tatt på forhånd før bruksperioden. 

Dersom en kunde for eksempel bare kan angi produktet fra en eiendel før bruksperioden, har ikke kunden retten til å 

bestemme bruken av den eiendelen. Muligheten til å angi produktet i en avtale før bruksperioden, uten andre 

beslutningsrettigheter knyttet til bruken av eiendelen, gir en kunde de samme rettigheter som enhver kunde som kjøper 

varer eller tjenester. 

Beskyt te l sesret t i gh et er  

B30 En avtale kan omfatte vilkår som skal beskytte leverandørens interesse i eiendelen eller i andre eiendeler, beskytte 

leverandørens personale eller sikre at leverandøren overholder lover eller forskrifter. Følgende er eksempler på 

beskyttelsesrettigheter: En avtale kan for eksempel i) angi maksimal utnyttelse av en eiendel eller en begrensning med 

hensyn til hvor eller når kunden kan bruke eiendelen, ii) kreve at en kunde overholder særlige driftsrutiner, eller iii) kreve 

at en kunde underretter leverandøren om endringer i hvordan eiendelen vil bli benyttet. Beskyttelsesrettigheter definerer 

gjerne omfanget av kundens bruksrett, men er i seg selv ikke til hindre for at kunden har retten til å bestemme bruken av 

en eiendel. 

B31 Følgende flytskjema kan hjelpe foretak med vurderingen av om en kontrakt er eller inneholder en leieavtale.  
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Atskillelse av bestanddelene i en kontrakt (nr. 12–17) 

B32 Retten til å bruke en underliggende eiendel er en separat leiekomponent dersom 

a) leietaker kan dra nytte av bruken av den underliggende eiendelen enten alene eller sammen med andre ressurser som 

er lett tilgjengelige for leietaker. Lett tilgjengelige ressurser er varer eller tjenester som selges eller leies ut separat 

(av utleier eller andre leverandører), eller ressurser som leietaker allerede har fått (fra utleier eller fra andre 

transaksjoner eller hendelser), og 

b) den underliggende eiendelen verken er svært avhengig av eller tett forbundet med andre underliggende eiendeler i 

avtalen. Det faktum at en leietaker kan beslutte ikke å leie den underliggende eiendelen, uten at det vesentlig berører 

dens rett til å bruke andre underliggende eiendeler i avtalen, kan for eksempel tyde på at den underliggende eiendelen 

ikke er svært avhengig av eller tett forbundet med disse andre underliggende eiendelene. 

Har kunden rett til å få praktisk talt alle  

de økonomiske fordelene ved bruken av 

eiendelen i hele bruksperioden? Se  

B21–B23. 

Har kunden, leverandøren eller ingen av 

partene retten til å bestemme hvordan og til 

hvilket formål eiendelen brukes i hele 

bruksperioden? Se B25–B30. 

Ingen av partene. Hvordan og 

til hvilket formål eiendelen skal 

brukes, er forhåndsbestemt. 

Har kunden retten til å drifte eiendelen i hele 

bruksperioden uten at leverandøren har retten 

til å endre disse driftsinstruksene? Se B24 

bokstav b) punkt i). 

Er det en identifisert eiendel?  

Se B13–B20. 

Utformet kunden eiendelen på en måte som 

på forhånd bestemmer hvordan og til hvilket 

formål eiendelen brukes i hele bruks-

perioden? Se B24 bokstav b) punkt ii). 

Leverandør 

Nei 

Nei 

Kontrakten inneholder en leieavtale. 

Nei 

Nei 

Kontrakten inneholder ikke en leieavtale. 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Kunde 
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B33 En avtale kan inneholde et beløp som skal betales av leietakeren for aktiviteter og utgifter som ikke innebærer at en vare 

eller tjeneste overføres til leietakeren. En utleier kan for eksempel inkludere i det samlede beløpet som skal betales, et 

gebyr for administrative oppgaver eller andre utgifter som er påløpt i forbindelse med leieavtalen, og som ikke innebærer 

at en vare eller tjeneste overføres til leietakeren. Slike skyldige beløp gir ikke opphav til en separat bestanddel av avtalen, 

men anses som en del av det samlede vederlaget som fordeles på de bestanddelene i avtalen som identifiseres separat. 

Leieperioden (nr. 18–21) 

B34 Ved fastsettelsen av leieperioden og vurderingen av lengden på den uoppsigelige perioden av en leieavtale skal et foretak 

anvende definisjonen av en kontrakt og fastsette perioden da kontrakten er tvangskraftig. En leieavtale er ikke lenger 

tvangskraftig når både leietaker og utleier har rett til å si opp leieavtalen uten den andre partens tillatelse og med bare en 

ubetydelig bot som resultat. 

B35 Dersom bare leietaker har rett til å si opp en leieavtale, skal denne retten anses som en opsjon tilgjengelig for leietaker 

om å si opp leieavtalen, og som et foretak tar hensyn til ved fastsettelse av leieperioden. Dersom bare utleier har rett til å 

si opp en leieavtale, inkluderer den uoppsigelige perioden av leieavtalen også perioden som omfattes av opsjonen om å si 

opp leieavtalen. 

B36 Leieperioden begynner på iverksettelsestidspunktet og omfatter alle gratisperioder som utleier tilbyr leietaker. 

B37 På iverksettelsestidspunktet skal et foretak vurdere om leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon om å 

forlenge leieavtalen eller kjøpe den underliggende eiendelen eller ikke vil utøve en opsjon om å si opp leieavtalen. 

Foretaket skal ta i betraktning alle relevante fakta og omstendigheter som skaper et økonomisk stimuleringstiltak for å få 

leietaker til å utøve eller ikke utøve opsjonen, herunder eventuelle forventede endringer av fakta og omstendigheter fra 

iverksettelsestidspunktet fram til opsjonens utøvelsestidspunkt. Eksempler på faktorer som kan tas i betraktning, 

omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: 

a) Avtalevilkår for opsjonsperiodene sammenlignet med markedsprisene, for eksempel 

i) størrelsen på leiebetalingene i eventuelle opsjonsperioder, 

ii) størrelsen på eventuelle variable leiebetalinger eller andre betingede betalinger, for eksempel betalinger som 

skyldes bøter for å si opp leieavtalen og restverdigarantier, og 

iii) vilkårene for eventuelle opsjoner som kan utøves etter opprinnelige opsjonsperioder (for eksempel kjøpsopsjon 

som kan utøves ved utgangen av en forlengelsesperiode til en pris som for tiden er under markedsprisen). 

b) Betydelige forbedringer av leieobjektet som er gjennomført (eller som forventes å bli gjennomført) i løpet av 

avtaletiden, og som forventes å innebære en vesentlig økonomisk fordel for leietakeren når opsjonen om å forlenge 

eller si opp leieavtalen eller kjøpe den underliggende eiendelen kan utøves. 

c) Kostnader knyttet til oppsigelse av leieavtalen, for eksempel forhandlingskostnader, flyttekostnader, kostnader for å 

finne en annen underliggende eiendel som er egnet for leietakers behov, kostnader for å integrere en ny eiendel i 

leietakers drift eller bøter for å si opp leieavtalen og lignende utgifter, herunder kostnader knyttet til retur av den 

underliggende eiendelen i en nærmere angitt tilstand eller til et avtalefestet sted. 

d) Betydningen av den underliggende eiendelen for leietakers drift, idet det tas hensyn til for eksempel om den 

underliggende eiendelen er en spesialisert eiendel, den underliggende eiendelens plassering og tilgjengeligheten av 

egnede alternativer. 

e) Betingelser knyttet til utøvelsen av opsjonen (dvs. når opsjonen kan utøves bare dersom ett eller flere vilkår er 

oppfylt) og sannsynligheten for at vilkårene vil være oppfylt. 

B38 En opsjon om å forlenge eller si opp en leieavtale kan kombineres med en eller flere andre avtaleregulerte elementer (for 

eksempel en restverdigaranti), slik at leietaker garanterer utleier et minstebeløp eller et fast kontantbeløp i avkastning 

som er praktisk talt det samme, uansett om opsjonen utøves eller ikke. I slike tilfeller, og uten å berøre retningslinjene i 

B42 for betalinger som i realiteten er faste, skal et foretak forutsette at leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve 

opsjonen om å forlenge leieavtalen eller ikke utøve opsjonen om å si opp leieavtalen.  
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B39 Jo kortere den uoppsigelige perioden til en leieavtale er, desto mer sannsynlig er det at en leietaker vil utøve en opsjon 

om å forlenge leieavtalen eller ikke utøve en opsjon om å si opp leieavtalen. Dette er fordi utgiftene forbundet med å 

skaffe en erstatningseiendel forventes å være forholdsmessig høyere jo kortere den uoppsigelige perioden er. 

B40 En leietakeres tidligere praksis med hensyn til perioden da den vanligvis har brukt bestemte typer eiendeler (leide eller 

eide), og dens økonomiske begrunnelse for å gjøre dette, kan gi opplysninger som er nyttige ved vurderingen av om 

leietakeren med rimelig sikkerhet vil utøve eller ikke utøve en opsjon. Dersom en leietaker for eksempel vanligvis har 

brukt visse typer eiendeler i en bestemt periode, eller dersom leietakeren ofte har utøvd opsjoner knyttet til leieavtaler for 

bestemte typer underliggende eiendeler, skal leietaker ta hensyn til den økonomiske begrunnelsen for denne tidligere 

praksisen ved vurdering av om den med rimelig sikkerhet vil utøve en opsjon i forbindelse med leieavtaler for slike 

eiendeler. 

B41 Nr. 20 angir at en leietaker etter iverksettelsestidspunktet skal vurdere leieperioden på nytt ved en vesentlig hendelse eller 

en vesentlig endring i forhold som er innenfor leietakers kontroll og påvirker om leietakeren med rimelig sikkerhet vil 

utøve en opsjon som tidligere ikke inngikk i dens fastsettelse av leieperioden, eller med rimelig sikkerhet ikke vil utøve 

en opsjon som tidligere inngikk dens fastsettelse av leieperioden. Eksempler på vesentlige hendelser eller endrede 

omstendigheter omfatter 

a) betydelige forbedringer av leieobjektet som ikke var forutsatt på iverksettelsestidspunktet, og som forventes å 

innebære en vesentlig økonomisk fordel for leietakeren når opsjonen om å forlenge eller si opp leieavtalen eller kjøpe 

den underliggende eiendelen kan utøves, 

b) en vesentlig endring eller tilpasning av den underliggende eiendelen som ikke var forutsatt på iverksettelses-

tidspunktet, 

c) inngåelse av en framleieavtale for den underliggende eiendelen for en periode utover utgangen av den tidligere 

fastsatte leieperioden, og 

d) en forretningsmessig beslutning tatt av leietaker som er direkte relevant for utøvelsen eller den manglende utøvelsen 

av en opsjon (for eksempel en beslutning om å forlenge leieavtalen for en utfyllende eiendel, avhende en alternativ 

eiendel eller avhende en forretningsenhet der bruksretteiendelen benyttes). 

Leiebetalinger som i realiteten er faste (nr. 27 bokstav a), nr. 36 bokstav c) og nr. 70 bokstav a)) 

B42 Leiebetalinger omfatter eventuelle leiebetalinger som i realiteten er faste. Leiebetalinger som i realiteten er faste, er 

betalinger som i form kan inneholde variabilitet, men som i realiteten er uunngåelige. Leiebetalinger som i realiteten er 

faste, foreligger for eksempel dersom 

a) betalingene er strukturert som variable leiebetalinger, men det er ingen reell variabilitet i disse betalingene. Slike 

betalinger inneholder variable klausuler som ikke har noen reell økonomisk substans. Eksempler på denne typen 

betalinger omfatter 

i) betalinger som skal gjøres bare dersom en eiendel beviselig fungerer i leieperioden, eller bare dersom det oppstår 

en hendelse som ikke har noen reell mulighet til ikke å inntreffe, eller 

ii) betalinger som i utgangspunktet er strukturert som variable leiebetalinger knyttet til bruken av den underliggende 

eiendelen, men der variabiliteten opphører på et tidspunkt etter iverksettelsestidspunktet, slik at betalingene blir 

faste i resten av leieperioden. Disse betalingene blir i realiteten faste betalinger når variabiliteten opphører, 

b) det finnes flere enn ett sett av betalinger som en leietaker kan utføre, men bare ett av disse settene med betalinger er 

realistiske. I så fall skal et foretak vurdere det realistiske settet av betalinger som leiebetalingene, 

c) det finnes flere enn ett realistisk sett av betalinger som en leietaker kan utføre, men den må utføre minst ett av disse 

settene av betalinger. I så fall skal et foretak vurdere det settet av betalinger som i sum blir det laveste beløpet (på et 

diskontert grunnlag), som leiebetalingene.  
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Leietakers engasjement i den underliggende eiendelen før iverksettelsestidspunktet 

Leietakers utgifter knyttet til tilvirkning eller utforming av den underliggende eiendelen 

B43 Et foretak kan inngå en leieavtale før den underliggende eiendelen er tilgjengelig for bruk av leietakeren. For noen 

leieavtaler kan det være nødvendig å tilvirke den underliggende eiendelen eller gi den ny utforming for at leietakeren skal 

kunne bruke den. Avhengig av vilkårene i avtalen kan en leietaker være forpliktet til å foreta utbetalinger i forbindelse 

med tilvirkingen eller utformingen av eiendelen. 

B44 Dersom en leietaker pådrar seg utgifter i forbindelse med tilvirkning eller utforming av en underliggende eiendel, skal 

leietakeren regnskapsføre disse utgiftene ved å anvende andre gjeldende standarder, for eksempel IAS 16. Utgifter i 

forbindelse med tilvirkning eller utforming av en underliggende eiendel omfatter ikke betalinger fra leietaker for 

bruksretten til den underliggende eiendelen. Betalinger for retten til å bruke en underliggende eiendel er betalinger for en 

leieavtale, uavhengig av tidspunktet for disse betalingene. 

Eiendomsretten til den underliggende eiendelen 

B45 En leietaker kan få eiendomsretten til en underliggende eiendel før denne eiendomsretten overføres til utleieren og 

eiendelen leies ut til leietakeren. Det å få eiendomsretten er i seg selv ikke bestemmende for hvordan transaksjonen skal 

regnskapsføres. 

B46 Dersom leietakeren har (eller oppnår) kontroll over den underliggende eiendelen før denne eiendelen overføres til 

utleieren, er transaksjonen en salgs- og tilbakeleietransaksjon som regnskapsføres ved anvendelse av nr. 98–103. 

B47 Dersom leietakeren ikke oppnår kontroll over den underliggende eiendelen før eiendelen overføres til utleieren, er 

transaksjonen imidlertid ikke en salgs- og tilbakeleietransaksjon. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom en 

produsent, en utleier og en leietaker inngår en avtale om en transaksjon der utleieren kjøper en eiendel fra produsenten og 

deretter leier den ut til leietakeren. Leietakeren kan få eiendomsretten til den underliggende eiendelen før eiendomsretten 

overføres til utleieren. I dette tilfellet er det slik at dersom leietakeren får eiendomsretten til den underliggende eiendelen, 

men ikke oppnår kontroll over eiendelen før den overføres til utleier, regnskapsføres transaksjonen ikke som en salgs- og 

tilbakeleietransaksjon, men som en leieavtale. 

Leietakers opplysninger (nr. 59) 

B48 For å fastslå om ytterligere informasjon om leieaktiviteter er nødvendig for å oppfylle opplysningsformålet i nr. 51, skal 

en leietaker ta hensyn til 

a) om informasjonen er relevant for brukere av finansregnskapet. En leietaker skal gi den ytterligere informasjonen 

angitt i nr. 59 bare dersom denne informasjonen forventes å være relevant for brukere av finansregnskapet. I den 

forbindelse er dette sannsynligvis tilfellet dersom informasjonen hjelper brukere å forstå 

i) hvilken fleksibilitet leieavtalene tilbyr. Leieavtaler kan gi fleksibilitet dersom en leietaker for eksempel kan 

redusere sin eksponering ved utøvelse av opsjoner om å si opp en leieavtale eller ved å fornye leieavtaler med 

gunstige vilkår, 

ii) begrensninger i leieavtaler. Leieavtaler kan medføre begrensninger, for eksempel gjennom å kreve at leietaker 

utarbeider bestemte finansielle nøkkeltall, 

iii) den innberettede informasjonens følsomhet overfor nøkkelvariabler. Innberettet informasjon kan for eksempel 

være følsom overfor framtidige variable leiebetalinger, 

iv) eksponering for andre risikoer knyttet til leieavtaler, 

v) avvik fra bransjepraksis. Slike avvik kan for eksempel omfatte uvanlige eller unike leievilkår som påvirker en 

leietakers leieportefølje, 

b) om disse opplysningene framgår av informasjonen som enten presenteres i hovedoppstillingene eller angis i notene. 

En leietaker trenger ikke å gjenta informasjon som allerede finnes andre steder i finansregnskapet.  
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B49 Ytterligere informasjon om variable leiebetalinger som, avhengig av omstendighetene, kan være nødvendig for å oppfylle 

opplysningsformålet i nr. 51, kan omfatte informasjon som hjelper brukere av finansregnskapet å vurdere for eksempel 

a) leietakers begrunnelser for å bruke variable leiebetalinger samt utbredelsen av disse betalingene, 

b) den relative størrelsen på variable leiebetalinger sammenlignet med faste betalinger, 

c) nøkkelvariabler som variable leiebetalinger avhenger av, og hvordan betalingene forventes å variere som følge av 

endringer i disse nøkkelvariablene, og 

d) andre driftsmessige og finansielle virkninger av variable leiebetalinger. 

B50 Ytterligere informasjon om opsjoner om å forlenge eller si opp en leieavtale som, avhengig av omstendighetene, kan 

være nødvendig for å oppfylle opplysningsformålet i nr. 51, kan omfatte informasjon som hjelper brukere av 

finansregnskapet å vurdere for eksempel 

a) leietakers begrunnelser for å bruke opsjoner om å forlenge eller si opp en leieavtale samt utbredelsen av disse 

opsjonene, 

b) den relative størrelsen på leiebetalinger ved opsjonsutnyttelse sammenlignet med faste betalinger, 

c) utbredelsen av utøvelsen av opsjoner som ikke inngikk i målingen av disse leieforpliktelsene, og 

d) andre driftsmessige og finansielle virkninger av disse opsjonene. 

B51 Ytterligere informasjon om restverdigarantier som, avhengig av omstendighetene, kan være nødvendig for å oppfylle 

opplysningsformålet i nr. 51, kan omfatte informasjon som hjelper brukere av finansregnskapet å vurdere for eksempel 

a) leietakers begrunnelser for å framlegge restverdigarantier samt utbredelsen av disse garantiene, 

b) størrelsen på leietakers eksponering for restverdirisiko, 

c) arten av underliggende eiendeler der disse garantiene gis, og 

d) andre driftsmessige og finansielle virkninger av disse garantiene. 

B52 Ytterligere informasjon om salgs- og tilbakeleietransaksjoner som, avhengig av omstendighetene, kan være nødvendig 

for å oppfylle opplysningsformålet i nr. 51, kan omfatte informasjon som hjelper brukere av finansregnskapet å vurdere 

for eksempel 

a) leietakers begrunnelser for salgs- og tilbakeleietransaksjoner samt utbredelsen av disse transaksjonene, 

b) vesentlige vilkår for individuelle salgs- og tilbakeleietransaksjoner, 

c) betalinger som ikke inngår i målingen av leieforpliktelser, og 

d) kontantstrømvirkningen av salgs- og tilbakeleietransaksjoner i rapporteringsperioden. 

Utleiers klassifisering av leieavtaler (nr. 61–66) 

B53 Klassifiseringen av leieavtaler hos utleiere er i denne standard basert på i hvilken utstrekning leieavtalen overfører 

risikoer og fordeler forbundet med eierskap av en underliggende eiendel. Risiko omfatter mulighetene for tap på grunn av 

uutnyttet kapasitet eller teknologisk ukurans og for variasjoner i avkastning på grunn av endrede økonomiske forhold. 

Fordeler kan representeres ved forventningen om lønnsom drift i løpet av den underliggende eiendelens økonomiske 

levetid og om gevinst på grunn av verdistigning eller realisasjon av en restverdi. 

B54 En leiekontrakt kan inneholde vilkår for å justere leiebetalingene ved bestemte endringer som finner sted mellom 

inngåelsestidspunktet og iverksettelsestidspunktet (for eksempel en endring i utleiers anskaffelseskost for den 

underliggende eiendelen eller en endring i utleiers finansieringskostnader for leieavtalen). Med henblikk på klassifisering 

av leieavtalen skal virkningen av alle slike endringer i så fall anses å ha funnet sted på inngåelsestidspunktet.  
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B55 Når en leieavtale omfatter både tomt og bygninger, skal en utleier vurdere klassifiseringen av hver bestanddel som en 

finansiell leieavtale eller en operasjonell leieavtale separat ved anvendelse av nr. 62–66 og B53–B54. Ved vurderingen av 

om tomtedelen er en finansiell leieavtale eller en operasjonell leieavtale, er det viktig å ta i betraktning at en tomt 

vanligvis har ubegrenset økonomisk levetid. 

B56 Når det er nødvendig for å klassifisere og regnskapsføre en leieavtale for tomt og bygninger, skal en utleier fordele 

leiebetalingene (herunder eventuelle forhåndsbetalte engangssummer) mellom tomt og bygninger i forhold til de relative 

virkelige verdiene av leieobjektandelene i henholdsvis tomt og bygninger i leieavtalen på inngåelsestidspunktet. 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. 

B57 For en leieavtale for tomt og bygninger der beløpet for tomtedelen er uvesentlig for leieavtalen, kan en utleier behandle 

tomt og bygninger som én enhet med hensyn til klassifiseringen av leieavtalen og klassifisere den som en finansiell 

leieavtale eller en operasjonell leieavtale ved anvendelse av nr. 62–66 og B53–B54. I så fall skal en utleier anse 

bygningenes økonomiske levetid som den økonomiske levetiden til hele den underliggende eiendelen. 

Klassifisering av framleieavtaler 

B58 Ved klassifisering av en framleieavtale skal en mellomliggende utleier klassifisere framleieavtalen som en finansiell 

leieavtale eller en operasjonell leieavtale som følger: 

a) Dersom hovedleieavtalen er en kortsiktig leieavtale som foretaket, som en leietaker, har regnskapsført ved anvendelse av 

nr. 6, skal framleieavtalen klassifiseres som en operasjonell leieavtale. 

b) Ellers skal framleieavtalen klassifiseres med henvisning til bruksretteiendelen som følger av hovedleieavtalen, og 

ikke med henvisning til den underliggende eiendelen (for eksempel eiendommen, anlegget eller utstyret som er 

leieavtalens gjenstand). 

Vedlegg C 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av denne standard og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre delene 

av standarden. 

IKRAFTTREDELSE 

C1 Et foretak skal anvende denne standard på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2019 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt for foretak som anvender IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» på eller før 

tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne standard. Dersom et foretak anvender denne standard tidligere, skal 

foretaket opplyse om dette. 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

C2 Når det gjelder kravene i C1–C19, er tidspunktet for førstegangsanvendelse lik begynnelsen av årsrapporteringsperioden 

da foretaket først anvendte denne standard. 

Definisjon av en leieavtale 

C3 I praksis er et foretak ikke pålagt å revurdere hvorvidt en avtale er eller inneholder en leieavtale på tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. I stedet kan foretaket 

a) anvende denne standard på avtaler som tidligere er blitt identifisert som leieavtaler ved anvendelse av IAS 17: 

«Leieavtaler» og IFRIC 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale». Foretaket skal anvende 

overgangsbestemmelsene i C5–C18 på disse leieavtalene, 

b) unnlate å anvende denne standard på avtaler som tidligere ikke er blitt vurdert å inneholde en leieavtale ved 

anvendelse av IAS 17 og IFRIC 4.  
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C4 Dersom et foretak velger den praktiske løsningen i C3, skal det opplyse om dette og anvende den praktiske løsningen for 

alle sine avtaler. Som et resultat av dette skal foretaket anvende kravene i nr. 9–11 bare på avtaler inngått (eller endret) på 

eller etter tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

Leietakere 

C5 En leietaker skal anvende denne standard på sine leieavtaler enten 

a) med tilbakevirkende kraft for hver tidligere rapporteringsperiode som er presentert ved anvendelse av IAS 8: 

«Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil», eller 

b) med tilbakevirkende kraft idet den samlede virkningen av første gangs anvendelse av standarden innregnes på 

tidspunktet for førstegangsanvendelse i samsvar med C7–C13. 

C6 En leietaker skal anvende valget beskrevet i C5 konsekvent på alle sine leieavtaler der den er en leietaker. 

C7 Dersom en leietaker velger å anvende denne standard i samsvar med C5 bokstav b), skal leietakeren ikke tilpasse 

sammenligningsinformasjon. I stedet skal leietakeren innregne den samlede virkningen av første gangs anvendelse av 

denne standard som en justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, 

alt etter hva som er relevant) på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

Leieavtaler som tidligere er klassifisert som operasjonelle leieavtaler 

C8 Dersom en leietaker velger å anvende denne standard i samsvar med C5 bokstav b), skal leietakeren 

a) innregne en leieforpliktelse på tidspunktet for førstegangsanvendelse for leieavtaler som tidligere er klassifisert som 

operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17. Leietakeren skal måle den leieforpliktelsen til nåverdien av de 

gjenværende leiebetalingene diskontert ved hjelp av leietakers marginale lånerente på tidspunktet for førstegangs-

anvendelse, 

b) innregne en bruksretteiendel på tidspunktet for førstegangsanvendelse for leieavtaler som tidligere er klassifisert som 

operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17. Leietakeren skal for hver enkelt avtale velge å måle denne 

bruksretteiendelen til enten 

i) dens balanseførte verdi som om standarden hadde vært anvendt siden iverksettelsestidspunktet, men diskontert 

ved hjelp av leietakers marginale lånerente på tidspunktet for førstegangsanvendelse, eller 

ii) et beløp som tilsvarer leieforpliktelsen, justert for eventuelle forhåndsbetalte eller skyldige leiebetalinger som 

gjelder leieavtalen, som er innregnet i balanseoppstillingen umiddelbart før tidspunktet for førstegangs-

anvendelse, 

c) anvende IAS 36: «Verdifall på eiendeler» på bruksretteiendeler på tidspunktet for førstegangsanvendelse, med 

mindre leietakeren anvender den praktiske løsningen i C10 bokstav b). 

C9 Uten hensyn til kravene i C8 gjelder det for leieavtaler som tidligere er klassifisert som operasjonelle leieavtaler ved 

anvendelse av IAS 17, at en leietaker 

a) ikke er forpliktet til å foreta noen justeringer ved overgangen for leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav 

verdi (som beskrevet i B3–B8), og som vil bli regnskapsført ved anvendelse av nr. 6. Leietakeren skal regnskapsføre 

disse leieavtalene ved anvendelse av denne standard fra tidspunktet for førstegangsanvendelse, 

b) ikke er forpliktet til å foreta noen justeringer ved overgangen for leieavtaler som tidligere var regnskapsført som 

investeringseiendom ved hjelp av modellen med virkelig verdi i IAS 40: «Investeringseiendom». Leietakeren skal 

regnskapsføre bruksretteiendelen og leieforpliktelsen som følger av disse leieavtalene, ved anvendelse av IAS 40 og 

denne standard fra tidspunktet for førstegangsanvendelse, 

c) skal måle bruksretteiendelen til virkelig verdi på tidspunktet for førstegangsanvendelse for leieavtaler som tidligere 

var regnskapsført som operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17, og som vil bli regnskapsført som 

investeringseiendom ved hjelp av modellen med virkelig verdi i IAS 40 fra tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

Leietakeren skal regnskapsføre bruksretteiendelen og leieforpliktelsen som følger av disse leieavtalene, ved 

anvendelse av IAS 40 og denne standard fra tidspunktet for førstegangsanvendelse.  
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C10 En leietaker kan anvende en eller flere av følgende praktiske løsninger ved anvendelse av denne standard med 

tilbakevirkende kraft i samsvar med C5 bokstav b) på leieavtaler som tidligere er klassifisert som operasjonelle 

leieavtaler ved anvendelse av IAS 17. En leietaker kan velge å anvende disse praktiske løsningene for hver enkelt avtale: 

a) En leietaker kan anvende en felles diskonteringsrente på en portefølje av leieavtaler med noenlunde lignende 

egenskaper (for eksempel leieavtaler med en lignende gjenværende leieperiode for en lignende klasse av 

underliggende eiendeler i et lignende økonomisk miljø). 

b) En leietaker kan basere seg på sin vurdering av om leieavtaler er tapsbringende ved anvendelse av IAS 37: 

«Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse 

som et alternativ til å utføre en nedskrivningsgjennomgang. Dersom en leietaker velger denne praktiske løsningen, 

skal leietakeren justere bruksretteiendelen på tidspunktet for førstegangsanvendelse med beløpet for eventuelle 

avsetninger for tapsbringende leieavtaler innregnet i balanseoppstillingen umiddelbart før tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. 

c) En leietaker kan velge ikke å anvende kravene i C8 på leieavtaler der leieperioden avsluttes innen tolv måneder etter 

tidspunktet for førstegangsanvendelse. I dette tilfellet skal en leietaker 

i) regnskapsføre disse leieavtalene på samme måte som kortsiktige leieavtaler som beskrevet i nr. 6, og 

ii) inkludere anskaffelseskost knyttet til disse leieavtalene i opplysningene om kostnader for kortsiktige leieavtaler i 

årsrapporteringsperioden som omfatter tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

d) En leietaker kan utelukke direkte utgifter til avtaleinngåelse fra målingen av bruksretteiendelen på tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. 

e) En leietaker kan bruke senere kunnskap, for eksempel ved fastsettelse av leieperioden, dersom avtalen inneholder 

opsjoner om å forlenge eller avslutte leieavtalen. 

Leieavtaler som tidligere er klassifisert som finansielle leieavtaler 

C11 Dersom en leietaker velger å anvende denne standard i samsvar med C5 bokstav b) for leieavtaler som var klassifisert 

som finansielle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17, skal den balanseførte verdien av bruksretteiendelen og 

leieforpliktelsen på tidspunktet for førstegangsanvendelse være den balanseførte verdien av den leide eiendelen og 

leieforpliktelsen umiddelbart før nevnte tidspunkt målt ved anvendelse av IAS 17. For disse leieavtalene skal en leietaker 

regnskapsføre bruksretteiendelen og leieforpliktelsen ved anvendelse av denne standard fra tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. 

Opplysninger 

C12 Dersom en leietaker velger å anvende denne standard i samsvar med C5 bokstav b), skal leietakeren framlegge 

opplysninger om førstegangsanvendelse som kreves i henhold til nr. 28 i IAS 8, bortsett fra opplysningene angitt i nr. 28 

bokstav f) i IAS 8. I stedet for opplysningene angitt i nr. 28 bokstav f) i IAS 8 skal leietakeren framlegge opplysninger 

om 

a) det veide gjennomsnittet for leietakers marginale lånerente anvendt på leieforpliktelser innregnet i balanseopp-

stillingen på tidspunktet for førstegangsanvendelse, og 

b) en forklaring på eventuelle forskjeller mellom 

i) forpliktelser i henhold til operasjonelle leieavtaler som det er framlagt opplysninger om ved anvendelse av IAS 

17 ved slutten av årsrapporteringsperioden umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse, diskontert ved 

hjelp av den marginale lånerenten på tidspunktet for førstegangsanvendelse som beskrevet i C8 bokstav a), og 

ii) leieforpliktelser innregnet i balanseoppstillingen på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

C13 Dersom en leietaker benytter en eller flere av de praktiske løsningene angitt i C10, skal leietakeren opplyse om dette.  
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Utleiere 

C14 Unntatt i tilfellene beskrevet i nr. C15 trenger ikke en utleier å foreta noen justeringer ved overgangen for leieavtaler der 

den er en utleier og skal regnskapsføre disse leieavtalene ved anvendelse av denne standard fra tidspunktet for 

førstegangsanvendelse. 

C15 En mellomliggende utleier skal 

a) revurdere framleieavtaler som ble klassifisert som operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17 og er 

gjeldende på tidspunktet for førstegangsanvendelse, for å fastslå om hver enkelt framleieavtale bør klassifiseres som 

en operasjonell leieavtale eller en finansiell leieavtale ved anvendelse av denne standard. Den mellomliggende 

utleieren skal foreta denne vurderingen på tidspunktet for førstegangsanvendelse på grunnlag av hovedleieavtalens 

og framleieavtalens gjenværende vilkår på dette tidspunktet, 

b) for framleieavtaler som ble klassifisert som operasjonelle leieavtaler ved anvendelse av IAS 17, men som finansielle 

leieavtaler ved anvendelse av denne standard, regnskapsføre framleieavtalen som en ny finansiell leieavtale inngått 

på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

Salgs- og tilbakeleietransaksjoner før tidspunktet for førstegangsanvendelse 

C16 Et foretak skal ikke revurdere salgs- og tilbakeleietransaksjoner inngått før tidspunktet for førstegangsanvendelse for å 

fastslå om overføringen av den underliggende eiendelen oppfyller kravene i IFRS 15 for å regnskapsføres som et salg. 

C17 Dersom en salgs- og tilbakeleietransaksjon ble regnskapsført som et salg og en finansiell leieavtale ved anvendelse av 

IAS 17, skal selger/leietaker 

a) regnskapsføre tilbakeleietransaksjonen på samme måte som den regnskapsfører alle andre finansielle leieavtaler som 

foreligger på tidspunktet for førstegangsanvendelse, og 

b) fortsette å amortisere en eventuell gevinst ved salg over leieperioden. 

C18 Dersom en salgs- og tilbakeleietransaksjon ble regnskapsført som et salg og en operasjonell leieavtale ved anvendelse av 

IAS 17, skal selger/leietaker 

a) regnskapsføre tilbakeleietransaksjonen på samme måte som den regnskapsfører alle andre operasjonelle leieavtaler 

som foreligger på tidspunktet for førstegangsanvendelse, og 

b) justere tilbakeleietransaksjonens bruksretteiendel med verdien av eventuelle utsatte gevinster eller tap som er knyttet 

til ikke-markedsvilkår innregnet i balanseoppstillingen umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

Beløp som tidligere er innregnet for virksomhetssammenslutninger 

C19 Dersom en leietaker tidligere har innregnet en eiendel eller en forpliktelse ved anvendelse av IFRS 3: «Virksomhets-

sammenslutninger» i forbindelse med gunstige eller ugunstige vilkår i en operasjonell leieavtale overtatt som del av en 

virksomhetssammenslutning, skal leietakeren fraregne eiendelen eller forpliktelsen og justere den balanseførte verdien av 

bruksretteiendelen med et tilsvarende beløp på tidspunktet for førstegangsanvendelse. 

Henvisninger til IFRS 9 

C20 Dersom et foretak anvender denne standard, men ennå ikke anvender IFRS 9: «Finansielle instrumenter», skal alle 

henvisninger i denne standard til IFRS 9 forstås som henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter – innregning og 

måling». 

OPPHEVING AV ANDRE STANDARDER 

C21 Denne standard erstatter følgende standarder og tolkninger: 

a) IAS 17: «Leieavtaler» 

b) IFRIC 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale» 

c) SIC-15: «Operasjonelle leieavtaler – incentiver» 

d) SIC-27: «Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale»  
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Vedlegg D 

Endringer av andre standarder 

I dette vedlegg fastsettes endringer av andre standarder som følger av at IASB utstedte denne standard. Et foretak skal anvende 

disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2019 eller senere. Dersom et foretak anvender 

denne standard på en tidligere periode, skal det også anvende disse endringene på den tidligere perioden. 

Et foretak kan ikke anvende IFRS 16 før det anvender IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» (se C1). 

For standarder som gjaldt 1. januar 2016, presenteres endringene i dette vedlegg følgelig på grunnlag av den teksten i nevnte 

standarder som gjaldt 1. januar 2016, som endret ved IFRS 15. Teksten i nevnte standarder i dette vedlegg inneholder ingen 

andre endringer som ikke gjaldt 1. januar 2016. 

For standarder som ikke gjaldt 1. januar 2016, presenteres endringene i dette vedlegg på grunnlag av teksten i den første 

publiseringen av nevnte standard, som endret ved IFRS 15. Teksten i nevnte standarder i dette vedlegg inneholder ingen andre 

endringer som ikke gjaldt 1. januar 2016. 

IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nr. 30 endres, og nr. 39AB tilføyes. 

Bruk av virkelig verdi som estimert anskaffelseskost 

30. Dersom et foretak i sin IFRS-åpningsbalanse bruker virkelig verdi som estimert anskaffelseskost for en enhet av 

eiendom, anlegg og utstyr, en investeringseiendom, en immateriell eiendel eller en bruksretteiendel (se D5 og D7), 

skal foretakets første IFRS-finansregnskap for hver post i IFRS-åpningsbalansen opplyse om 

a) … 

IKRAFTTREDELSE 

… 

39AB Ved IFRS 16: «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 30, C4, D1, D7, D8B og D9 endret, D9A opphevet og  

D9B–D9E tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 16. 

C 4 endres. 

Unntak for virksomhetssammenslutninger 

… 

C4 Dersom en førstegangsbruker ikke anvender IFRS 3 med tilbakevirkende kraft på en tidligere virksomhets-

sammenslutning, får dette følgende konsekvenser for virksomhetssammenslutningen: 

a) … 

f) Dersom en eiendel som ble anskaffet eller en forpliktelse som ble overtatt ved en tidligere virksomhets-

sammenslutning, ikke ble innregnet i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, har den ikke en estimert 

anskaffelseskost lik null i sin IFRS-åpningsbalanse. Det overtakende foretaket skal i stedet innregne og måle denne i 

sin konsoliderte balanseoppstilling på det grunnlag som IFRS-er ville kreve i det overtatte foretakets balanseopp-

stilling. Eksempel: Dersom det overtakende foretaket i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ikke hadde 

kapitalisert leieavtaler som ble overtatt i en tidligere virksomhetssammenslutning der det overtatte foretaket var 

leietaker, skal det kapitalisere disse leieavtalene i sitt konsernregnskap, slik IAS 16: «Leieavtaler» ville krevd at det 
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overtatte foretaket gjør i sin IFRS-balanseoppstilling. Dersom det overtakende foretaket i henhold til sine tidligere 

nasjonale regnskapsprinsipper ikke hadde innregnet en betinget forpliktelse som fremdeles foreligger på tidspunktet 

for overgang til IFRS-er, skal det overtakende foretaket på samme måte innregne denne betingede forpliktelsen på 

dette tidspunktet, med mindre IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» forbyr slik 

innregning i det overtatte foretakets finansregnskap. Motsatt gjelder at dersom en eiendel eller forpliktelse ble tatt inn 

i goodwill i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, men ville ha vært innregnet separat i henhold til 

IFRS 3, blir denne eiendelen eller forpliktelsen værende i goodwill, med mindre IFRS-er krever innregning av denne 

i det overtatte foretakets finansregnskap. 

g) … 

I vedlegg D endres D1, D7, D8B og D9. D9A oppheves. D9B–D9E tilføyes. 

Unntak fra andre IFRS-er 

… 

D1 Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak: 

a) … 

d) leieavtaler (D9 og D9B–D9E), 

… 

Estimert anskaffelseskost 

… 

D7 Alternativene i D5 og D6 er også tilgjengelige for 

a) investeringseiendom, dersom et foretak velger å benytte anskaffelseskostmodellen i IAS 40: «Investe-

ringseiendom», 

aa) bruksretteiendeler (IFRS 16: «Leieavtaler»), og 

b) … 

… 

D8B Noen foretak innehar enheter av eiendom, anlegg og utstyr, bruksretteiendeler eller immaterielle eiendeler som 

benyttes eller tidligere ble benyttet i virksomhet som er underlagt prisregulering. Den balanseførte verdien av slike 

enheter kan omfatte beløp som ble fastsatt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, men som ikke 

oppfyller kriteriene for kapitalisering i samsvar med IFRS-er. Dersom dette er tilfellet, kan en førstegangsbruker 

velge å benytte den balanseførte verdien for en slik enhet i henhold til de tidligere nasjonale regnskapsprinsippene 

som estimert anskaffelseskost på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dersom et foretak anvender dette unntaket på 

en enhet, er det ikke nødvendig å anvende det på alle enhetene. Et foretak skal på tidspunktet for overgang til IFRS-er 

teste hver enkelt enhet som dette unntaket benyttes på, for verdifall i samsvar med IAS 36. Ved anvendelse av dette 

nummer er virksomhet underlagt prisregulering dersom den er omfattet av en ramme for å fastsette de prisene som 

kan kreves av kunder for varer eller tjenester, og denne rammen er underlagt en prisreguleringsmyndighets tilsyn og 

godkjenning (som definert i IFRS 14 «Regulatory Deferral Accounts»). 

Leieavtaler 

D9 En førstegangsbruker kan vurdere om en avtale som foreligger på tidspunktet for overgang til IFRS-er, inneholder en 

leieavtale, ved å anvende nr. 9–11 i IFRS 16 på disse avtalene på grunnlag av de foreliggende fakta og 

omstendigheter på dette tidspunktet. 

D9A [Opphevet] 

D9B Når en førstegangsbruker som er leietaker, innregner leieforpliktelser og bruksretteiendeler, kan den anvende 

følgende metode på alle sine leieavtaler (med forbehold for de praktiske løsningene beskrevet i D9D): 

a) Måle en leieforpliktelse på tidspunktet for overgang til IFRS-er. En leietaker som anvender denne metoden, skal 

måle leieforpliktelsen til nåverdien av de gjenværende leiebetalingene (se D9E), diskontert med leietakers 

marginale lånerente (se D9E) på tidspunktet for overgang til IFRS-er.  
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b) Måle en bruksretteiendel på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Leietakeren skal for hver enkelt avtale velge å 

måle denne bruksretteiendelen til enten 

i) dens balanseførte verdi som om IFRS 16 hadde vært anvendt siden leieavtalens iverksettelsestidspunkt, men 

diskontert ved hjelp av leietakers marginale lånerente på tidspunktet for overgang til IFRS-er, eller 

ii) et beløp som tilsvarer leieforpliktelsen, justert for eventuelle forhåndsbetalte eller skyldige leiebetalinger som 

gjelder leieavtalen, som er innregnet i balanseoppstillingen umiddelbart før tidspunktet for overgang til  

IFRS-er. 

c) Anvende IAS 36 på bruksretteiendelene på tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

D9C Uten hensyn til kravene i D9B skal en førstegangsbruker som er leietaker, måle bruksretteiendelen til virkelig verdi 

på tidspunktet for overgang til IFRS-er for leieavtaler som oppfyller definisjonen av «investeringseiendom» i IAS 40 

og er målt ved hjelp av modellen for virkelig verdi i IAS 40 fra tidspunktet for overgang til IFRS-er. 

D9D En førstegangsbruker som er leietaker, kan for hver enkelt avtale velge en av følgende muligheter på tidspunktet for 

overgang til IFRS-er: 

a) Anvende en enkelt diskonteringsrente på en portefølje av leieavtaler med noenlunde lignende egenskaper (for 

eksempel en lignende gjenværende leieperiode for en lignende klasse av underliggende eiendeler i et lignende 

økonomisk miljø). 

b) Velge ikke å anvende kravene i D9B på leieavtaler der leieperioden (se D9E) avsluttes innen tolv måneder etter 

tidspunktet for overgang til IFRS-er. I stedet skal foretaket regnskapsføre disse leieavtalene (og gi opplysninger 

om dem) som om de var kortsiktige leieavtaler som regnskapsføres i samsvar med nr. 6 i IFRS 16. 

c) Velge ikke å anvende kravene i D9B på leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi (som beskrevet 

i B3–B8 i IFRS 16). I stedet skal foretaket regnskapsføre disse leieavtalene (og gi opplysninger om dem) i 

samsvar med nr. 6 i IFRS 16. 

d) Utelukke direkte utgifter til avtaleinngåelse (se D9E) fra målingen av bruksretteiendelen på tidspunktet for 

overgang til IFRS-er. 

e) Bruke senere kunnskap, for eksempel ved fastsettelse av leieperioden dersom avtalen inneholder opsjoner om å 

forlenge eller avslutte leieavtalen. 

D9E Leiebetalinger, leietaker, leietakers marginale lånerente, iverksettelsestidspunkt for leieavtalen, direkte utgifter til 

avtaleinngåelse og leieperiode er definert i IFRS 16 og benyttes i denne standard i samme betydning. 

IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» 

Nr. 14 og 17 endres, og nr. 28A og 28B og tilhørende overskrift samt nr. 64M tilføyes. 

Innregningsvilkår 

… 

14. B31–B40 gir veiledning om innregning av immaterielle eiendeler. Nr. 22–28B omhandler typene av identifiserbare 

eiendeler og forpliktelser som omfatter poster som denne IFRS gir begrensede unntak for med hensyn til 

innregningsprinsippet og -vilkårene. 

Klassifisering eller øremerking av identifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte forpliktelser ved en 

virksomhetssammenslutning 

…  
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17. Denne IFRS åpner for to unntak fra prinsippet i nr. 15: 

a) klassifisering av en leiekontrakt der det overtatte foretaket er utleier, som enten en operasjonell leieavtale eller en 

finansiell leieavtale i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler», og 

b) … 

Lei eavtal er  de r  de t  over t a t te  fo ret aket  er  le i e t aker  

28A Det overtakende foretaket skal innregne bruksretteiendeler og leieforpliktelser for leieavtaler som er identifisert i 

samsvar med IFRS 16, der det overtatte foretaket er leietaker. Det overtakende foretaket er ikke forpliktet til å 

innregne bruksretteiendeler og leieforpliktelser for 

a) leieavtaler der leieperioden (som definert i IFRS 16) avsluttes innen tolv måneder etter overtakelsestidspunktet, 

eller 

b) leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi (som beskrevet i B3–B8 i IFRS 16). 

28B Det overtakende foretaket skal måle leieforpliktelsen til nåverdien av de gjenværende leiebetalingene (som definert i 

IFRS 16) som om den overtatte leieavtalen var en ny leieavtale på overtakelsestidspunktet. Det overtakende foretaket 

skal måle bruksretteiendelen til samme verdi som leieforpliktelsen, justert for å gjenspeile gunstige eller ugunstige 

vilkår i leieavtalen sammenlignet med markedsvilkårene. 

Ikrafttredelse 

… 

64M Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 14, 17, B32 og B42 endret, B28–B30 og deres tilhørende overskrift 

opphevet og nr. 28A–28B og deres tilhørende overskrift tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene når det 

anvender IFRS 16. 

I vedlegg B oppheves B28–B30 og deres tilhørende overskrift, og B32 og B42 endres. 

B28 [Opphevet] 

B29 [Opphevet] 

B30 [Opphevet] 

Immaterielle eiendeler 

… 

B32 En immateriell eiendel som oppfyller det kontraktsrettslige kriteriet, er identifiserbar selv om eiendelen ikke er 

overførbar eller ikke kan skilles ut fra det overtatte foretaket eller fra andre rettigheter og plikter. For eksempel: 

a) [opphevet] 

b) … 

Eiendeler underlagt operasjonelle leieavtaler der det overtatte foretaket er utleier 

B42 Ved måling til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet av en eiendel, for eksempel en bygning eller et patent som er 

underlagt en operasjonell leieavtale der det overtatte foretaket er utleier, skal det overtakende foretaket ta hensyn til 

vilkårene i leieavtalen. Det overtakende foretaket skal ikke innregne en atskilt eiendel eller forpliktelse dersom 

vilkårene i en operasjonell leieavtale enten er gunstige eller ugunstige sammenlignet med markedsvilkårene.  
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IFRS 4: «Forsikringskontrakter» 

Nr. 4, som endret ved IFRS 15, endres, og nr. 41I tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

4. Et foretak skal ikke anvende denne IFRS på 

a) … 

c) kontraktsregulerte rettigheter eller kontraktsregulerte plikter som er betinget av framtidig bruk av, eller rett til å 

bruke, en ikke-finansiell gjenstand (for eksempel visse lisensavgifter, royalties, variable leiebetalinger og 

lignende poster), samt leietakeres restverdigaranti som er innebygd i en leieavtale (se IFRS 16: «Leieavtaler», 

IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» og IAS 38: «Immaterielle eiendeler»). 

d) … 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

41I Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 4 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender  

IFRS 16. 

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

Nr. 29 endres, og nr. 44CC tilføyes. 

Virkelig verdi 

… 

29. Opplysninger om virkelig verdi kreves ikke 

a) … 

b) for en investering i egenkapitalinstrumenter som ikke har noen pris for et identisk instrument som er notert i et 

aktivt marked (dvs. inndata på nivå 1), eller derivater knyttet til slike egenkapitalinstrumenter, som blir målt til 

anskaffelseskost i samsvar med IAS 39 fordi den virkelige verdien ikke kan måles på en pålitelig måte, eller 

c) for en kontrakt som inneholder en skjønnsmessig del (som beskrevet i IFRS 4), dersom den virkelige verdien av 

denne skjønnsmessige delen ikke kan måles på en pålitelig måte, eller 

d) for leieforpliktelser. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

44CC Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 29 og B11D endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det 

anvender IFRS 16. 

I vedlegg B endres B11D. 

Kvantitative opplysninger om likviditetsrisiko (nr. 34 a) og 39 a) og b)) 

… 

B11D De kontraktsregulerte beløpene som det gis opplysninger om i forfallsanalysen i henhold til nr. 39 a) og b), er de 

kontraktsregulerte udiskonterte kontantstrømmene, for eksempel 

a) brutto leieforpliktelser (før fradrag av finanskostnader), 

b) …  
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IFRS 9: «Finansielle instrumenter» 

Nr. 2.1 og nr. 5.5.15 endres, og nr. 7.1.5 tilføyes. 

Kapittel 2 Virkeområde 

2.1. Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

(a) … 

(b) Rettigheter og plikter i henhold til leieavtaler der IFRS 16: «Leieavtaler» kommer til anvendelse.  

Derimot er 

(i) fordringer tilknyttet finansielle leieavtaler (dvs. nettoinvesteringer i finansielle leieavtaler) og 

fordringer tilknyttet operasjonelle leieavtaler som er innregnet av en utleier, underlagt kravene til 

fraregning og verdifall i denne standard, 

(ii) leieforpliktelser som er innregnet av en leietaker, underlagt kravene til fraregning i nr. 3.3.1 i denne 

standard, og 

(iii) derivater som er innebygd i leieavtaler, er underlagt kravene til innebygde derivater i denne 

standard. 

(c) … 

Forenklet metode for kundefordringer, kontraktseiendeler og fordringer tilknyttet leieavtaler 

5.5.15. Til tross for nr. 5.5.3 og 5.5.5 skal et foretak alltid måle tapsavsetningen til et beløp som tilsvarer forventede 

kredittap i levetiden for: 

(a) … 

(b) Fordringer tilknyttet leieavtaler som følger av transaksjoner som faller inn under virkeområdet for IFRS 

16, dersom foretaket som del av sine regnskapsprinsipper velger å måle tapsavsetningen til et beløp som 

tilsvarer forventede kredittap i levetiden. Disse regnskapsprinsippene skal anvendes på alle fordringer 

tilknyttet leieavtaler, men kan anvendes separat på fordringer tilknyttet finansielle og operasjonelle 

leieavtaler. 

… 

7.1 IKRAFTTREDELSE 

… 

7.1.5. Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 2,1, 5.5.15, B4.3.8, B5.5.34 og B5.5.46 endret. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IFRS 16. 

I vedlegg B endres B4.3.8, B5.5.34, og B5.5.46. 

Innebygde derivater (avsnitt 4.3) 

… 

B4.3.8 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 

det innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten. 

a) … 

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 indeksering av leiebetalinger mot 

konsumprisindeksen (forutsatt at leieavtalen ikke er giret og indeksen er knyttet til inflasjon i foretakets eget 

økonomiske miljø), ii) variable leiebetalinger basert på tilknyttede salg eller iii) variable leiebetalinger basert på 

variable renter. 

g) …  



Nr. 55/456 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

Forventede kredittap 

… 

B5.5.34 Ved måling av en tapsavsetning for en fordring tilknyttet en leieavtale skal de kontantstrømmene som brukes til å 

fastsette forventede kredittap, stemme overens med de kontantstrømmene som brukes til å måle fordringen tilknyttet 

leieavtalen i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler». 

… 

Tidsverdien av penger 

… 

B5.5.46 Forventede kredittap på fordringer tilknyttet leieavtaler skal diskonteres med den samme diskonteringsrenten som ble 

benyttet i målingen av fordringene tilknyttet leieavtalen i samsvar med IFRS 16. 

… 

IFRS 13: «Måling av virkelig verdi» 

Nr. 6 endres. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

6. Målings- og opplysningskravene i denne IFRS kommer ikke til anvendelse på 

a) … 

b) leietransaksjoner som regnskapsføres i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler», og 

c) … 

I vedlegg C tilføyes C6. 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

… 

C6 Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 6 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender  

IFRS 16. 

IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» 

Nr. 5 og 97 endres. 

VIRKEOMRÅDE 

5. Et foretak skal anvende denne standard på alle kontrakter med kunder, med unntak av følgende: 

a) leieavtaler som hører inn under virkeområdet for IFRS 16: «Leieavtaler», 

b) … 

Utgifter knyttet til oppfyllelse av en kontrakt 

… 

97. Utgifter som er direkte knyttet til en kontrakt (eller en bestemt forventet kontrakt), omfatter følgende: 

a) …  
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c) fordeling av utgifter som er direkte knyttet til kontrakten eller kontraktsvirksomheten (for eksempel utgifter til 

forvaltning og overvåking av kontrakten, forsikring og avskrivning av verktøy, utstyr og bruksretteiendeler som 

brukes i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten, 

d) … 

I vedlegg B endres B66 og B70. 

En forwardkontrakt eller en kjøpsopsjon 

B66 Dersom et foretak har en forpliktelse eller rett til å gjenkjøpe en eiendel (en forwardkontrakt eller en kjøpsopsjon), får 

kunden ikke kontroll over eiendelen ettersom kunden har begrensede muligheter til å styre bruken av og få så godt 

som alle gjenværende fordeler ved eiendelen, selv om kunden kan være i fysisk besittelse av eiendelen. Foretaket skal 

derfor regnskapsføre kontrakten som enten 

a) en leieavtale i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler» dersom foretaket kan eller må kjøpe tilbake eiendelen for et 

beløp som er lavere enn den opprinnelige salgsprisen for eiendelen, med mindre kontrakten er en del av en salgs- 

og tilbakeleietransaksjon. Dersom kontrakten er en del av en salgs- og tilbakeleietransaksjon, skal foretaket 

fortsette å innregne eiendelen og innregne en finansiell forpliktelse for alle vederlag som er mottatt fra kunden. 

Foretaket skal regnskapsføre den finansielle forpliktelsen i samsvar med IFRS 9, eller 

b) … 

En salgsopsjon 

B70 Dersom et foretak har plikt til å kjøpe tilbake eiendelen på kundens anmodning (en salgsopsjon) til en pris som er 

lavere enn den opprinnelige salgsprisen for eiendelen, skal foretaket ved kontraktsinngåelsen ta hensyn til om kunden 

har et betydelig økonomisk incitament til å utøve denne rettigheten. Når kunden utøver denne rettigheten, betaler 

kunden i realiteten foretaket vederlag for retten til å bruke en bestemt eiendel i en viss periode. Dersom kunden har et 

betydelig økonomisk incitament til å utøve denne rettigheten, skal foretaket derfor regnskapsføre denne kontrakten 

som en leieavtale i samsvar med IFRS 16, med mindre kontrakten er en del av en salgs- og tilbakeleietransaksjon. 

Dersom kontrakten er en del av en salgs- og tilbakeleietransaksjon, skal foretaket fortsette å innregne eiendelen og 

innregne en finansiell forpliktelse for alle vederlag som er mottatt fra kunden. Foretaket skal regnskapsføre den 

finansielle forpliktelsen i samsvar med IFRS 9. 

… 

I vedlegg C tilføyes nr. C1A. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

C1A Ved IFRS 16: «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 5, 97, B66 og B70 endret. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 16. 

IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

Nr. 123 endres, og nr. 139Q tilføyes. 

Opplysninger om regnskapsprinsipper 

… 

123. Som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper foretar ledelsen ulike vurderinger i tillegg til vurderinger 

som innebærer estimater, som kan ha betydelig innvirkning på beløpene som foretaket innregner i finansregnskapet. 

Ledelsen foretar for eksempel vurderinger ved avgjørelser om 

a) …  
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b) når praktisk talt alle betydelige risikoer og fordeler ved eierskap av finansielle eiendeler og, for utleiere, eiendeler 

som omfattes av leieavtaler, overdras til andre foretak, og 

c) … 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

139Q Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 123 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det 

anvender IFRS 16. 

IAS 2: «Beholdninger» 

Nr. 12 endres, og nr. 40G tilføyes. 

Bearbeidingsutgifter 

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, utstyr og bruksretteiendeler 

som anvendes i produksjonsprosessen, 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. 

… 

IKRAFTTREDELSE 

… 

40G Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 12 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det 

anvender IFRS 16. 

IAS 7: «Oppstilling over kontantstrømmer» 

Nr. 17 og 44 endres, og nr. 59 tilføyes. 

Finansieringsaktiviteter 

17. Separat opplysning om kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter er viktig, fordi den kan brukes til å forutsi 

framtidige krav om kontantstrømmer fra foretakets kapitalinnskytere. Eksempler på kontantstrømmer fra finansie-

ringsaktiviteter er: 

a) … 

e) utbetaling fra leietaker til reduksjon av den utestående forpliktelsen i forbindelse med en leieavtale. 

TRANSAKSJONER UTEN KONTANT OPPGJØR 

… 

44. En stor del av investerings- og finansieringsaktivitetene har ingen direkte innvirkning på de aktuelle kontantstrømmene, 

selv om den påvirker et foretaks kapital- og eiendelsstruktur. Utelukkelse av transaksjoner uten kontant oppgjør fra 

oppstillingen over kontantstrømmer er i samsvar med formålet med oppstillingen over kontantstrømmer, da slike poster 

ikke medfører kontantstrømmer i den aktuelle perioden. Følgende er eksempler på transaksjoner uten kontant oppgjør: 

a) anskaffelse av eiendeler enten ved overtakelse av direkte tilknyttede forpliktelser eller ved en leieavtale, 

b) …  
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IKRAFTTREDELSE 

… 

59. Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 17 og 44 endret. Et foretak skal anvende disse endringene 

når det anvender IFRS 16. 

IAS 12: «Inntektsskatt» 

Nr. 20 endres for et foretak som ikke har vedtatt IFRS 9: «Finansielle instrumenter». 

Eiendeler regnskapsført til virkelig verdi 

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», IAS 40: «Investeringseiendom» og IFRS 16 «Leieavtaler»). I enkelte jurisdiksjoner vil en 

verdiregulering eller annen verdiendring av en eiendel til virkelig verdi påvirke den skattepliktige inntekten (det 

skattemessige underskuddet) i inneværende periode. Som et resultat av dette blir eiendelens skattemessige verdi 

justert, og det oppstår ingen midlertidig forskjell. I andre jurisdiksjoner vil ikke en verdiregulering eller annen 

verdiendring av en eiendel påvirke den skattepliktige inntekten i perioden da verdireguleringen eller annen 

verdiendring fant sted, og følgelig blir ikke eiendelens skattemessige verdi justert. Likevel vil framtidig gjenvinning 

av balanseført verdi føre til en skattepliktig strøm av økonomiske fordeler til foretaket, og beløpet som vil være 

skattemessig fradragsberettiget, vil være forskjellig fra beløpet som utgjør disse økonomiske fordelene. Forskjellen 

mellom den verdiregulerte eiendelens balanseført verdi og dens skattemessige verdi er en midlertidig forskjell og 

fører til en forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt. Dette er tilfellet selv om 

a) … 

Nr. 20 endres for et foretak som har vedtatt IFRS 9: «Finansielle instrumenter». 

Eiendeler regnskapsført til virkelig verdi 

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 40: «Investeringseiendom», 

IFRS 9: «Finansielle instrumenter» og IFRS 16 «Leieavtaler»). I enkelte jurisdiksjoner vil en verdiregulering eller 

annen verdiendring av en eiendel til virkelig verdi påvirke den skattepliktige inntekten (det skattemessige 

underskuddet) i inneværende periode. Som et resultat av dette blir eiendelens skattemessige verdi justert, og det 

oppstår ingen midlertidig forskjell. I andre jurisdiksjoner vil ikke en verdiregulering eller annen verdiendring av en 

eiendel påvirke den skattepliktige inntekten i perioden da verdireguleringen eller annen verdiendring fant sted, og 

følgelig blir ikke eiendelens skattemessige verdi justert. Likevel vil framtidig gjenvinning av balanseført verdi føre til 

en skattepliktig strøm av økonomiske fordeler til foretaket, og beløpet som vil være skattemessig fradragsberettiget, 

vil være forskjellig fra beløpet som utgjør disse økonomiske fordelene. Forskjellen mellom den verdiregulerte 

eiendelens balanseført verdi og dens skattemessige verdi er en midlertidig forskjell og fører til en forpliktelse eller 

eiendel ved utsatt skatt. Dette er tilfellet selv om 

a) … 

Nr. 98G tilføyes. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

98G Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 20 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender  

IFRS 16. 

IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr» 

Nr. 4 og 27 oppheves, nr. 5, 10, 44 og 68 endres, nr. 69, som endret ved IFRS 15, endres, og nr. 81L tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

4. [Opphevet]  
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5. Et foretak som anvender anskaffelseskostmodellen for investeringseiendom i samsvar med IAS 40: «Investe-

ringseiendom», skal anvende anskaffelseskostmodellen i denne standard i forbindelse med eid investeringseiendom. 

INNREGNING 

… 

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. Anskaffelseskost for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr kan omfatte utgifter i forbindelse med 

leieavtaler for eiendeler som er benyttet for å tilvirke, legge noe til, erstatte en del av eller gi service til en enhet av 

eiendom, anlegg og utstyr, for eksempel avskrivning av bruksretteiendeler. 

Måling av anskaffelseskost 

… 

27. [Opphevet] 

… 

Avskrivning 

… 

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. Dersom et foretak på samme måte overtar eiendom, anlegg og utstyr 

som er underlagt en operasjonell leieavtale der foretaket er utleier, kan det være hensiktsmessig å atskilt avskrive 

beløp som gjenspeiles i kostprisen til den enheten som er henførbare til gunstige eller ugunstige leieavtalevilkår i 

forhold til markedets vilkår. 

… 

FRAREGNING 

… 

68. Gevinst eller tap som oppstår ved fraregning av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, skal inngå i resultatet 

når den fraregnes (med mindre IFRS 16 «Leieavtaler» krever noe annet i tilfeller av salg og tilbakeleie). 

Gevinster skal ikke klassifiseres som driftsinntekt. 

… 

69. Avhending av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr kan skje på ulike måter (for eksempel ved salg, ved å inngå en 

finansiell leieavtale eller ved donasjon). Tidspunktet for avhendingen av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr er 

tidspunktet da mottakeren oppnår kontroll over enheten i samsvar med bestemmelsene om når en forpliktelse er 

oppfylt i IFRS 15. IFRS 16 kommer til anvendelse på avhending ved en avtale om salg og tilbakeleie. 

… 

IKRAFTTREDELSE 

… 

81L Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 4 og 27 opphevet og nr. 5, 10, 44 og 68–69 endret. Et foretak skal anvende 

disse endringene når det anvender IFRS 16. 

IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» 

Nr. 16 endres, og nr. 60K tilføyes. 

Monetære poster 

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 
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som skal betales kontant, avsetninger som skal gjøres opp kontant, leieforpliktelser 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 forpliktelse til å levere) et antall 

valutaenheter som er fastsatt eller vil kunne fastsettes. Eksempler på dette er forhåndsbetalte beløp for varer og 

tjenester, goodwill, immaterielle eiendeler, beholdninger, eiendom, anlegg og utstyr, bruksretteiendeler samt 

avsetninger som skal gjøres opp ved levering av en ikke-monetær eiendel. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

60K Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble nr. 16 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det 

anvender IFRS 16. 

IAS 23: «Låneutgifter» 

Nr. 6 endres, og nr. 29C tilføyes. 

DEFINISJONER 

… 

6. Låneutgifter kan omfatte 

a) … 

d) renter knyttet til leieforpliktelser innregnet i samsvar med IAS 16: «Leieavtaler», og 

e) … 

IKRAFTTREDELSE 

… 

29C Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 6 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender  

IFRS 16. 

IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» 

Nr. 97S tilføyes. 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

97S Ved IFRS 16 «Leieavtaler», utstedt i januar 2016, ble AG9 og AG10 endret. Et foretak skal anvende disse endringene 

når det anvender IFRS 16. 

Under «Veiledning i anvendelse» endres AG9 og AG10. 

Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser 

… 

AG9 En leieavtale skaper vanligvis 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 utestående beløpet i henhold til en finansiell leieavtale istedenfor selve 

den underliggende eiendelen som den finansielle leieavtalen gjelder. En utleier anser dermed en finansiell leieavtale 

som et finansielt instrument. I henhold til IFRS 16 skal en utleier ikke innregne sin rett til å motta leiebetalinger i 

henhold til en operasjonell leieavtale. Utleieren fortsetter å regnskapsføre selve den underliggende eiendelen og ikke 
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eventuelle framtidige utestående beløp i henhold til kontrakten. En utleier anser dermed ikke en operasjonell 

leieavtale 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), bruksretteiendeler og immaterielle 

eiendeler (for eksempel patenter og varemerker) er ikke finansielle eiendeler. Kontroll over slike fysiske eiendeler, 

bruksretteiendeler 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. 

… 

IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» 

Nr. 5 endres, og nr. 102 tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

5. Der en annen standard omhandler en særlig type avsetning, betinget forpliktelse eller betinget eiendel, skal et foretak 

anvende den relevante standarden istedenfor denne standard. Enkelte typer avsetninger er for eksempel omhandlet i 

standarder som omhandler 

a) … 

c) leieavtaler (se IFRS 16: «Leieavtaler»). Denne standard får imidlertid anvendelse på alle leieavtaler som blir 

tapsbringende før iverksettelsestidspunktet for leieavtalen som definert i IFRS 16. Denne standard gjelder også 

for kortsiktige leieavtaler og leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, som regnskapsføres i 

samsvar med nr. 6 i IFRS 16, og som er blitt tapsbringende, 

d) … 

IKRAFTTREDELSE 

… 

102. Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 5 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender  

IFRS 16. 

IAS 38: «Immaterielle eiendeler» 

Nr. 3, 6 og 113 endres, nr. 114, som endret ved IFRS 15, endres, og nr. 130L tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

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 får for eksempel ikke anvendelse på 

følgende: 

a) … 

c) leieavtaler som gjelder immaterielle eiendeler som regnskapsføres i samsvar med IFRS 16: «Leieavtaler». 

d) … 

6. Rettigheter som innehas av leietakere i henhold til lisensavtaler for enheter som kinofilmer, videoopptak, skuespill, 

manuskripter, patenter og opphavsretter, faller inn under virkeområdet for denne standard og faller utenfor 

virkeområdet for IFRS 16. 

…  
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UTRANGERING OG AVHENDING 

… 

113. Gevinst 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 IFRS 16 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). Tidspunktet for avhendingen av en immateriell eiendel er tidspunktet da mottakeren 

oppnår kontroll over eiendelen i samsvar med bestemmelsene om når en forpliktelse er oppfylt i IFRS 15: 

«Driftsinntekter fra kontrakter med kunder». IFRS 16 kommer til anvendelse på avhending ved en avtale om salg og 

tilbakeleie. 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE 

… 

130L Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 3, 6, 113 og 114 endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det 

anvender IFRS 16. 

IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» 

Nr. 2 endres, og nr. 103V tilføyes for foretak som ikke har vedtatt IFRS 9: «Finansielle instrumenter». IAS 39 blir ikke endret 

for foretak som har vedtatt IFRS 9. 

VIRKEOMRÅDE 

2. Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende unntak: 

(a) … 

(b) Rettigheter og plikter i henhold til leieavtaler der IFRS 16: «Leieavtaler» kommer til anvendelse. Derimot 

er 

(i) fordringer tilknyttet finansielle leieavtaler (dvs. nettoinvesteringer i finansielle leieavtaler) og 

fordringer tilknyttet operasjonelle 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) leieforpliktelser som er innregnet av en leietaker, underlagt bestemmelsene om fraregning i nr. 39 i 

denne standard, og 

(iii) … 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

103V Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 2 og AG33 endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det 

anvender IFRS 16. 

Under «Veiledning i anvendelse» endres AG33 for foretak som ikke har vedtatt IFRS 9: «Finansielle instrumenter». Veiledningen i 

anvendelse er ikke endret for foretak som har vedtatt IFRS 9. 

INNEBYGDE DERIVATER (NR. 10–13) 

… 

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 

det innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten. 

a) …  



Nr. 55/464 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

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 indeksering av leiebetalinger mot 

konsumprisindeksen (forutsatt at leieavtalen ikke er giret og indeksen er knyttet til inflasjon i foretakets eget 

økonomiske miljø), ii) variable leiebetalinger basert på tilknyttede salg eller iii) variable leiebetalinger basert på 

variable renter. 

g) … 

IAS 40: «Investeringseiendom» 

Med tanke på de omfattende endringene av IAS 40: «Investeringseiendom» er den fullstendige teksten til denne standard med 

de foreslåtte endringene gjengitt på slutten av vedlegg D. 

IAS 41: «Landbruk» 

Nr. 2 endres, og nr. 64 tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

2. Denne standard får ikke anvendelse på 

a) … 

e) bruksretteiendeler som oppstår av en leieavtale for tomt knyttet til landbruksvirksomhet (se IFRS 16: 

«Leieavtaler»). 

… 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

64. Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 2 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender  

IFRS 16. 

IFRIC 1: «Endringer i eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser» 

Henvisningene endres. 

HENVISNINGER 

— IFRS 16: «Leieavtaler» 

— IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert i 2007) 

— … 

Nr. 2 endres, og nr. 9B tilføyes. 

VIRKEOMRÅDE 

2. Denne tolkning kommer til anvendelse på endringer i målingen av eksisterende stengnings- og rehabiliterings-

forpliktelser 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 eller 

som en del av anskaffelseskost for en bruksretteiendel i samsvar med IFRS 16, og 

b) … 

IKRAFTTREDELSE 

… 

9B Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 2 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender  

IFRS 16.  
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IFRIC 12: «Tjenesteutsettingsordninger» 

Henvisningene endres. 

HENVISNINGER 

— … 

— IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» 

— IFRS 16: «Leieavtaler» 

— … 

— … 

— … 

Nr. 28F tilføyes. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

28F Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble AG8 og vedlegg B endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det 

anvender IFRS 16. 

I vedlegg A endres AG8. 

Vedlegg A 

VIRKEOMRÅDE (NR. 5) 

… 

AG8 Operatøren kan ha rett til å bruke den delen av infrastrukturen som kan skilles ut som beskrevet i AG7 bokstav a), 

eller de anlegg som benyttes til å yte uregulerte tilleggstjenester som beskrevet i AG7 bokstav b). I begge tilfeller kan 

det i realiteten foreligge en leieavtale fra oppdragsgiveren til operatøren, og dersom dette er tilfellet, skal avtalen 

regnskapsføres i samsvar med IFRS 16. 

SIC-29: «Opplysningskrav — tjenesteutsettingsordninger» 

Henvisningene endres. 

HENVISNINGER 

— IFRS 16: «Leieavtaler» 

— … 

— … 

Nr. 5 endres. 

PROBLEMSTILLING 

… 

5. Visse sider og opplysninger tilknyttet enkelte tjenesteutsettingsordninger omhandles allerede av eksisterende 

internasjonale standarder for finansiell rapportering (for eksempel omhandler IAS 16 anskaffelse av eiendom, anlegg 

og utstyr, IFRS 16 omhandler leieavtaler for eiendeler, og IAS 38 omhandler anskaffelse av immaterielle eiendeler). 

En tjenesteutsettingsordning kan imidlertid innebære gjensidig uoppfylte kontrakter som ikke omhandles av 

internasjonale standarder for finansiell rapportering, med mindre disse kontraktene er tapsbringende, i så fall kommer 

IAS 37 til anvendelse. Denne tolkning omhandler derfor tilleggsopplysninger for tjenesteutsettingsordninger.  
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Ikrafttredelsestidspunktet endres. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

Et foretak skal anvende nr. 6 bokstav e) og 6A på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2008 eller senere. 

Dersom et foretak anvender IFRIC 12 på en tidligere periode, får denne endring anvendelse på den tidligere perioden. 

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 5 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 16. 

SIC-32: «Immaterielle eiendeler - kostnader vedrørende nettsteder» 

Henvisningene endres. 

HENVISNINGER 

— … 

— IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder» 

— IFRS 16: «Leieavtaler» 

— … 

Nr. 6, som endret ved IFRS 15, endres. 

PROBLEMSTILLING 

… 

6. IAS 38 kommer ikke til anvendelse på immaterielle eiendeler som holdes av et foretak for salg som del av foretakets 

ordinære virksomhet (se IAS 2 og IFRS 15), eller leieavtaler for immaterielle eiendeler som regnskapsføres i samsvar 

med IFRS 16. Denne tolkning kommer heller ikke til anvendelse på utgifter ved utvikling eller drift av et nettsted 

(eller programvare for nettsteder) for salg til et annet foretak, eller som regnskapsføres i samsvar med IFRS 16. 

Ikrafttredelsestidspunktet endres. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

Ved IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder», utstedt i mai 2014, ble henvisningene og nr. 6 endret. Et foretak skal 

anvende denne endringen når det anvender IFRS 15. 

Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble nr. 6 endret. Et foretak skal anvende denne endringen når det anvender IFRS 16. 

IAS 40: «Investeringseiendom» 

Med tanke på de omfattende endringene av IAS 40: «Investeringseiendom» er den fullstendige teksten til denne standard, som 

endret av IFRS 15, med de foreslåtte endringene gjengitt. 

Internasjonal regnskapsstandard 40 

Investeringseiendom 

FORMÅL 

1. Formålet med denne standard er å fastsette den regnskapsmessige behandlingen av investeringseiendom og de 

tilknyttede opplysningskravene.  
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VIRKEOMRÅDE 

2. Denne standard skal anvendes ved innregning av, måling av og opplysninger om investeringseiendom. 

3. [Opphevet] 

4. Denne standard får ikke anvendelse på 

a) biologiske eiendeler knyttet til landbruksvirksomhet (se IAS 41: «Landbruk» og IAS 16: «Eiendom, anlegg og 

utstyr»), 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 balanseoppstillingen. 

«Anskaffelseskost» er det beløp i kontanter eller i kontantekvivalenter som er betalt, eller den virkelige 

verdien av annet vederlag som er avgitt, for å anskaffe en eiendel på tidspunktet for anskaffelse eller 

tilvirkning, eller, der det er aktuelt, det beløp 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». 

«Virkelig verdi» er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for overføring av en 

forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. (Se IFRS 13: «Måling av 

virkelig verdi».) 

«Investeringseiendom» er eiendom (tomt eller bygning eller del av en bygning, eller begge deler) som benyttes 

(av eieren eller av leietakeren som en bruksretteiendel) for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning eller 

begge deler, heller enn for 

(a) bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål, eller for 

(b) salg som en del av ordinær virksomhet. 

«Eierbenyttet eiendom» er eiendom som benyttes (av eieren eller av leietakeren som en bruksretteiendel) for 

bruk i produksjon eller levering av varer eller tjenester eller for administrative formål. 

KLASSIFISERING AV EIENDOM SOM INVESTERINGSEIENDOM ELLER EIERBENYTTET EIENDOM 

6. [Opphevet] 

7. Investeringseiendom innehas for å opptjene leieinntekter eller for verdistigning, eller begge deler. En investe-

ringseiendom 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 får anvendelse på eid 

eierbenyttet eiendom, og IFRS 16 får anvendelse på eierbenyttet eiendom som innehas av en leietaker som en 

bruksretteiendel. 

8. Følgende er eksempler på investeringseiendom: 

a) Tomt som holdes for langsiktig verdistigning heller enn for kortsiktig salg som en del av ordinær virksomhet.  
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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.) 

c) En bygning som eies av foretaket (eller en bygning som innehas av foretaket som en bruksretteiendel), og som 

leies ut i henhold til én eller flere operasjonelle leieavtaler. 

d) En bygning som ikke er i bruk, men som innehas for utleie i henhold til én eller flere operasjonelle leieavtaler. 

e) Eiendom som er under bygging eller utvikling for framtidig bruk som investeringseiendom. 

9. Følgende er eksempler på poster som ikke er investeringseiendom, og som derfor faller utenfor virkeområdet for 

denne standard: 

a) Eiendom som holdes for salg som en del av ordinær virksomhet eller som en del av en bygge- eller utviklings-

prosess 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) [opphevet] 

c) Eierbenyttet eiendom (se IAS 16 og IFRS 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) [opphevet] 

e) Eiendom som leies ut til et annet foretak i henhold til en finansiell leieavtale. 

10. Visse eiendommer omfatter en del som benyttes til å opptjene leieinntekter eller for verdistigning, 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 investe-

ringseiendom. For eksempel overfører eieren av et hotell noen ganger ansvarsområder til tredjeparter 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 i samsvar med definisjonen av investe-

ringseiendom, og med den tilhørende veiledningen i nr. 7–13. Nr. 75 bokstav c) krever at et foretak opplyser om disse 

kriteriene når klassifiseringen er vanskelig.  



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/469 

 

14A Det er også nødvendig med utøvelse av skjønn for å avgjøre om overtakelse av investeringseiendom er overtakelse av en 

eiendel eller en gruppe av eiendeler eller en virksomhetssammenslutning innenfor virkeområdet for IFRS 3: 

«Virksomhetssammenslutninger». Det bør henvises til IFRS 3 for å avgjøre om det er en virksomhetssammenslutning. 

Drøftingen i nr. 7–14 i denne standard handler om hvorvidt en eiendom er eierbenyttet eiendom eller investe-

ringseiendom, og ikke om overtakelsen av eiendom er en virksomhetssammenslutning som definert i IFRS 3. Ved 

avgjørelse av om en bestemt transaksjon oppfyller definisjonen av en virksomhetssammenslutning som definert i IFRS 3 

og omfatter investeringseiendom som definert i denne standard, er det nødvendig å anvende begge standardene hver  

for seg. 

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. En eid investeringseiendom skal innregnes som 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. 

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. 

19A En investeringseiendom som innehas av en leietaker som en bruksretteiendel, skal innregnes i samsvar med IFRS 16. 

MÅLING VED INNREGNING 

20. En eid 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. [Opphevet] 

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),  
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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. [Opphevet] 

26. [Opphevet] 

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. Anskaffel-

seskost for en slik investeringseiendom måles til virkelig verdi med mindre: a) transaksjonen ikke har noe forretnings-

messig 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. 

28. Et foretak fastsetter om en transaksjon har et forretningsmessig innhold ved at det tas i betraktning i hvilken 

utstrekning foretakets framtidige kontantstrømmer forventes endret som resultat av transaksjonen. En transaksjon 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 transaksjonen, og 

c) differansen i bokstav a) eller b) er betydelig i forhold til den virkelige verdien av eiendelene som ble byttet. 

For å avgjøre om en transaksjon 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 blir målt på en pålitelig måte dersom a) variabiliteten innenfor området av 

målinger 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 måle virkelig verdi. Dersom foretaket på en pålitelig måte 

kan måle 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. 

29A En investeringseiendom som innehas av en leietaker som en bruksretteiendel, skal i utgangspunktet måles til 

anskaffelseskost i samsvar med IFRS 16. 

MÅLING ETTER INNREGNING 

Regnskapsprinsipp 

30. Med unntakene nevnt i nr. 32A 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. 

31. IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» slår fast at en frivillig endring av 

regnskapsprinsipper bare skal gjøres dersom endringen fører til finansregnskap som gir pålitelig og mer relevant 
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informasjon om virkningen av transaksjoner, andre hendelser eller forhold som gjelder foretakets finansielle stilling, 

finansielle inntjening eller kontantstrømmer. Det er svært lite sannsynlig at en endring fra modellen med virkelig 

verdi til anskaffelseskostmodellen vil føre til en mer relevant presentasjon. 

32. Denne standard krever at alle foretak skal måle den virkelige verdien av investeringseiendom, enten for målings-

formål (dersom foretaket benytter modellen med virkelig verdi) eller for opplysningsformål (dersom det benytter 

anskaffelseskostmodellen). Det oppfordres til, men kreves ikke, at et foretak måler 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 av og kategorien til den investeringseiendommen som 

verdsettes. 

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 investe-

ringseiendommer, 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 investe-

ringseiendommer 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. 

Modell med virkelig verdi 

33. Etter førstegangsinnregning skal et foretak som velger modellen med virkelig verdi, måle alle sine investe-

ringseiendommer til virkelig verdi, bortsett fra i de tilfellene som er beskrevet i nr. 53. 

34. [Opphevet] 

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. 

36–39. [Opphevet] 

40. Når et foretak måler den virkelige verdien av en investeringseiendom i samsvar med IFRS 13, skal det påse at den 

virkelige verdien blant annet gjenspeiler leieinntekt fra løpende leieavtaler og andre forutsetninger som markeds-

deltakere ville benytte når de skal fastsette prisen på investeringseiendommer under gjeldende markedsforhold. 

40A Når en leietaker benytter modellen med virkelig verdi til å måle en investeringseiendom som innehas som en 

bruksretteiendel, skal leietakeren måle bruksretteiendelen, og ikke den underliggende eiendommen, til virkelig verdi. 

41. IFRS 16 fastsetter grunnlaget for førstegangsinnregning av anskaffelseskost for en investeringseiendom som innehas 

av en leietaker som en bruksretteiendel. Nr. 33 krever at en investeringseiendom som innehas av en leietaker som en 

bruksretteiendel, om nødvendig måles på nytt til virkelig verdi dersom foretaket velger modellen med virkelig verdi. 

Når leiebetalingene svarer til markedspris, skal den virkelige verdien av en investeringseiendom som innehas 
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av en leietaker som en bruksretteiendel, ved overtakelsen, eksklusive alle forventede leiebetalinger (men inklusive de 

som vedrører innregnede leieforpliktelser), være lik null. Derfor skal en ny måling av en bruksretteiendel fra 

anskaffelseskost i samsvar med IFRS 16 til virkelig verdi i samsvar med nr. 33 (idet det tas hensyn til kravene i  

nr. 50), 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 førstegangs-

innregning. 

42–47. [Opphevet] 

48. I unntakstilfeller kan det klart dokumenteres når et foretak først anskaffer en investeringseiendom (eller når en 

eksisterende eiendom første gang blir til en investeringseiendom etter en endring av bruken) at variabiliteten i 

området med rimelige målinger av virkelig verdier vil være så stor, og sannsynligheten for at de ulike utfallene vil 

være så vanskelige å vurdere at nytten av en enkel måling av virkelig verdi ikke vil være til stede. Dette kan indikere 

at den virkelige verdien av eiendommen ikke kan la seg måle framover på en pålitelig måte (se nr. 53). 

49. [Opphevet] 

50. Ved fastsettelse av den balanseførte verdien av investeringseiendom under modellen med virkelig verdi skal et foretak 

unngå dobbeltregning av eiendeler eller forpliktelser som er innregnet som separate eiendeler eller forpliktelser. For 

eksempel: 

a) Utstyr som heiser eller klimaanlegg er ofte en integrert del av en bygning og er generelt inkludert i investe-

ringseiendommens 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 investeringseiendommens 

virkelige verdi, 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 av en leietaker som en bruksretteiendel, gjenspeiler 

forventede kontantstrømmer (herunder variable leiebetalinger som forventes å komme til betaling). Av dette 

følger at dersom en verdsettelse innhentet for en eiendom som er eksklusive alle forventede utbetalinger, må 

eventuelle innregnede leieavtaleforpliktelser tilbakeføres for å komme fram til investeringseiendommens 

balanseførte verdi ved hjelp av modellen med virkelig verdi. 

51. [Opphevet] 

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. 

Tilfeller der virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte 

53. Om ikke annet kan påvises, kan et foretak måle 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 første gang blir til en investeringseiendom etter en 

bruksendring) at investeringseiendommens virkelige verdi framover ikke vil kunne måles på en pålitelig måte. 

Dette skjer når, og bare når, markedet for sammenlignbare eiendommer ikke er aktivt (f.eks. det er få nylige 
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transaksjoner, det finnes ingen nåværende prisnoteringer eller observerte transaksjonspriser indikerer at 

selgeren ble tvunget til å selge) og alternative pålitelige målinger av virkelig verdi (for eksempel basert på 

diskonterte kontantstrømprognoser) ikke er tilgjengelige. Dersom et foretak slår fast at den virkelige verdien av 

en investeringseiendom under bygging ikke kan måles på en pålitelig måte, men forventer at den virkelige verdien 

av eiendommen kan måles på en pålitelig måte når byggingen er fullført, skal foretaket måle investe-

ringseiendommen som er under bygging, til anskaffelseskost fram til dens virkelige verdi enten kan måles på en 

pålitelig måte eller til byggingen er fullført (det av disse tidspunktene som inntreffer først). Dersom et foretak slår 

fast at den virkelige verdien av en investeringseiendom (bortsett fra en investeringseiendom under bygging) ikke 

kan måles framover på en pålitelig måte, skal foretaket måle investeringseiendommen ved hjelp av anskaffelses-

kostmodellen i IAS 16 for eid investeringseiendom, eller i samsvar med IFRS 16 for investeringseiendom som 

innehas av en leietaker som en bruksretteiendel. Restverdien av investeringseiendommen skal antas å være lik 

null. Foretaket skal fortsatt anvende IAS 16 eller IFRS 16 fram til investeringseiendommen avhendes. 

53A Når et foretak blir i stand til på en pålitelig måte å måle den virkelige verdien av en investeringseiendom under 

bygging som tidligere er blitt målt til anskaffelseskost, skal foretaket måle denne eiendommen til dens virkelige verdi. 

Når byggingen av eiendommen er fullført, antas det at dens virkelige verdi kan måles på en pålitelig måte. Dersom 

dette ikke er tilfelle, skal eiendommen i samsvar med nr. 53 regnskapsføres ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i 

samsvar med IAS 16 for eide eiendeler eller IFRS 16 for investeringseiendom som innehas av en leietaker som en 

bruksretteiendel. 

53B Antakelsen om at den virkelige verdien av en investeringseiendom under bygging kan måles på en pålitelig måte, kan 

bare tilbakevises ved førstegangsinnregning. Et foretak som har målt en investeringseiendomspost under bygging til 

virkelig verdi, kan ikke konkludere med at den virkelige verdien av den fullførte investeringseiendommen ikke kan 

måles på en pålitelig måte. 

54. I de unntakstilfellene der et foretak, av den grunn som er angitt i nr. 53, er tvunget til å måle en investeringseiendom 

ved hjelp av anskaffelseskostmodellen i samsvar med IAS 16 eller IFRS 16, skal foretaket måle alle sine andre 

investeringseiendommer til virkelig verdi, herunder investeringseiendom under bygging. 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. 

Anskaffelseskostmodell 

56. Etter førstegangsinnregning skal et foretak som velger anskaffelseskostmodellen, måle investe-

ringseiendommen 

(a) i samsvar med IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» når den oppfyller kriteriene 

for å bli klassifisert som holdt for salg (eller er inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for 

salg), 

(b) i samsvar med IFRS 16 dersom den innehas av en leietaker som en bruksretteiendel og ikke holdes for 

salg i samsvar med IFRS 5, og 

(c) i samsvar med kravene i IAS 16 for anskaffelseskostmodellen i alle andre tilfeller. 

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,  
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(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, eller 

(d) påbegynt operasjonell leieavtale til en annen part, for en overføring fra beholdninger til investe-

ringseiendom. 

(e) [opphevet] 

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 balanseoppstillingen), 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 estimerte anskaffelseskost for etterfølgende regnskapsføring i samsvar 

med IAS 16, IFRS 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 for eid eiendom og IFRS 16 for eiendom som innehas av en leietaker som en 

bruksretteiendel, fram til tidspunktet for bruksendringen. Foretaket skal behandle eventuelle differanser på dette 

tidspunktet mellom eiendommens balanseførte verdi i samsvar med IAS 16 eller IFRS 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 (eller bruksretteiendelen) og innregner eventuelle tap ved verdifall. Foretaket 

behandler eventuelle differanser på dette tidspunktet mellom eiendommens balanseførte verdi i samsvar med IAS 16 

eller IFRS 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, innregnes nedgangen i andre 

inntekter og kostnader og reduserer verdireguleringsreserven i egenkapitalen. 

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 innregnes i andre inntekter og kostnader og øker verdiregulerings-

reserven i egenkapitalen. 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.  
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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 balanseoppstillingen) ved avhending eller når investe-

ringseiendommen 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. Tidspunktet 

for avhendingen av en investeringseiendom som er solgt, er det tidspunktet da mottakeren oppnår kontroll over 

investeringseiendommen i samsvar med bestemmelsene om når en forpliktelse er oppfylt i IFRS 15. IFRS 16 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 utgifter 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 utskiftingen 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 den utskiftede delen, 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 IFRS 16 krever noe annet for en avtale om salg og tilbakeleie) i perioden for 

utrangeringen eller avhendingen. 

70. Vederlagsbeløpet som skal inkluderes i gevinsten eller tapet som oppstår ved fraregning av en investeringseiendom, 

skal fastsettes i samsvar med kravene til fastsettelse av transaksjonsprisen i nr. 47–72 i IFRS 15. Senere endringer i 

det estimerte vederlagsbeløpet som inngår i gevinsten eller tapet, skal regnskapsføres i samsvar med kravene til 

endringer i transaksjonsprisen i IFRS 15. 

71. Et foretak anvender IAS 37 eller andre egnede standarder på alle forpliktelser som foretaket beholder etter avhending 

av en investeringseiendom. 

72. Erstatning fra tredjeparter for investeringseiendom som har falt i verdi, gått tapt eller er oppgitt, skal 

innregnes i resultatet erstatningen blir mottakbar. 

73. Verdifall på eller tap av investeringseiendom, tilknyttede krav om eller betaling av erstatning fra tredjeparter 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,  
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b) utrangering eller avhending av investeringseiendom innregnes i samsvar med nr. 66–71 i denne standard, 

c) erstatning fra tredjeparter for investeringseiendom som har falt i verdi, gått tapt eller er oppgitt, innregnes i 

resultatet når erstatningen blir mottakbar, 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 IFRS 16. I samsvar med IFRS 16 skal eieren av en 

investeringseiendom gi de opplysningene som skal gis av en utleier om leieavtaler som denne har inngått. En leietaker 

som innehar en investeringseiendom som en bruksretteiendel, skal gi de opplysningene som IFRS 16 krever av en 

leietaker, og de opplysningene som i henhold til IFRS 16 skal gis av utleier, for eventuelle operasjonelle leieavtaler 

som leietakeren har inngått. 

75. Et foretak skal opplyse 

(a) om foretaket anvender modellen med virkelig verdi eller anskaffelseskostmodellen, 

(b) [opphevet] 

(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) [opphevet] 

(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, 

(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, 

(iii) direkte driftskostnader (herunder reparasjoner og vedlikehold) knyttet til en investeringseiendom 

som ikke genererte leieinntekt i løpet av perioden, og 

(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), 

(g) om eventuell forekomst og omfang av begrensninger i investeringseiendommens realiserbarhet, eller 

begrensninger i leiebetalinger og avhendelsesvederlag, 

(h) om kontraktsregulerte plikter til å kjøpe, bygge eller utvikle investeringseiendom eller til reparasjoner, 

vedlikehold eller utbedringer.  
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Modell med virkelig verdi 

76. I tillegg til de opplysningene som kreves av nr. 75, skal et foretak som anvender modellen med virkelig verdi i 

nr. 33–55, 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) eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for 

salg i samsvar med IFRS 5, samt andre 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 rapporterende 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 leieforpliktelser som er tilbakeført, samt eventuelle andre vesentlige justeringer. 

78. I de unntakstilfellene som det vises til i nr. 53, der et foretak måler investeringseiendom ved hjelp av 

anskaffelseskostmodellen i IAS 16 eller i samsvar med IFRS 16, skal den avstemmingen som kreves av nr. 76, 

opplyse om beløp knyttet til denne investeringseiendommen atskilt fra beløp knyttet til andre investe-

ringseiendommer. I tillegg skal et foretak gi opplysninger som omfatter 

(a) en beskrivelse av investeringseiendommen, 

(b) en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte, 

(c) om mulig, det estimatområdet som den virkelige verdien mest sannsynlig vil ligge innenfor, 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. 

Anskaffelseskostmodell 

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,  
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(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) eiendeler klassifisert som holdt for salg eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt 

for salg i samsvar med IFRS 5, samt andre 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 presenta-

sjonsvaluta og ved omregning av en utenlandsk virksomhet til det rapporterende foretakets 

presentasjonsvaluta, 

(vii) overføringer til og fra beholdninger og til og fra eierbenyttet eiendom, og 

(viii) andre endringer, og 

(e) den virkelige verdien av investeringseiendom. I unntakstilfellene beskrevet i nr. 53 skal et foretak, når det 

ikke kan måle investeringseiendommens virkelige verdi på en pålitelig måte, gi følgende opplysninger: 

(i) en beskrivelse av investeringseiendommen, 

(ii) en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles 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 da 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 (målt på et grunnlag som oppfyller definisjonen 

av virkelig verdi i IFRS 13), oppfordres foretaket, uten at dette 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 vises til i 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 sammenlignings-

informasjon 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.  
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Anskaffelseskostmodell 

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 transaksjon for 

eiendeler får bare fremadrettet anvendelse på framtidige transaksjoner. 

Virksomhetssammenslutninger 

84A Ved de årlige forbedringene for perioden 2011–2013, utstedt i desember 2013, ble nr. 14A og en overskrift over 

nr. 6 tilføyd. Foretakene skal anvende endringen fremadrettet på overtakelse av investeringseiendom fra 

begynnelsen av den første årsregnskapsperioden foretaket vedtar endringen for. Overtakelse av investe-

ringseiendom som er regnskapsført i tidligere perioder, skal derfor ikke justeres. Et foretak kan imidlertid velge å 

anvende endringen på individuelle overtakelser av investeringseiendom som fant sted før begynnelsen av den 

første årsregnskapsperioden som skjer på ikrafttredelsestidspunktet eller senere dersom, og bare dersom, de 

opplysningene som er nødvendige for å anvende endringen på disse tidligere transaksjonene, er tilgjengelige for 

foretaket. 

IFRS 16 

84B Et foretak som anvender IFRS 16 og de tilknyttede endringene av denne standard for første gang, skal 

anvende overgangsbestemmelsene i vedlegg C til IFRS 16 på sin investeringseiendom som innehas som en 

bruksretteiendel. 

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. 

85A IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert i 2007) endret terminologien som ble benyttet gjennomgående i 

IFRS-ene. I tillegg ble nr. 62 endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder 

som begynner 1. januar 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 1 (revidert i 2007) på en tidligere periode, 

får endringene anvendelse på den tidligere perioden. 

85B Nr. 8, 9, 48, 53, 54 og 57 ble endret, nr. 22 ble opphevet, og nr. 53A og 53B ble tilføyd ved «Forbedringer av IFRS-

er» utstedt i mai 2008. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder 

som begynner 1. januar 2009 eller senere. Et foretak kan anvende disse endringene på investeringseiendom under 

bygging fra et hvilket som helst tidspunkt før 1. januar 2009, forutsatt at de virkelige verdiene av investe-

ringseiendommer under bygging var målt på disse tidspunktene. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak 

anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette, og samtidig anvende endringene av nr. 5 

og 81E i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr». 

85C Ved IFRS 13, utstedt i mai 2011, ble definisjonen av «virkelig verdi» i nr. 5 samt nr. 26, 29, 32, 40, 48, 53, 53B,  

78–80 og 85B endret og nr. 36–39, 42–47, 49, 51 og 75 bokstav d) opphevet. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 13. 

85D Ved de årlige forbedringene for perioden 2011–2013, utstedt i desember 2013, ble det tilføyd overskrifter over nr. 6 

og under nr. 84, og nr. 14A og 84A ble tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter 

perioder som begynner 1. juli 2014 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse 

endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

85E Ved IFRS 15: «Driftsinntekter fra kontrakter med kunder», utstedt i mai 2014, ble nr. 3 bokstav b) og nr. 9, 67 og 70 

endret. Et foretak skal anvende disse endringene når det anvender IFRS 15.  
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85F Ved IFRS 16, utstedt i januar 2016, ble virkeområdet for IAS 40 endret ved å definere «investeringseiendom» slik at 

det omfatter både eid investeringseiendom og eiendom som innehas av en leietaker som en bruksretteiendel. Ved 

IFRS 16 ble nr. 5, 7, 8, 9, 16, 20, 30, 41, 50, 53, 53A, 54, 56, 60, 61, 62, 67, 69, 74, 75, 77 og 78 endret, nr. 19A, 

29A, 40A og 84B og tilhørende overskrift tilføyd og nr. 3, 6, 25, 26 og 34 opphevet. Et foretak skal anvende disse 

endringene når det anvender IFRS 16. 

OPPHEVING AV IAS 40 (2000) 

86. Denne standard opphever IAS 40: «Investeringseiendom» (utstedt i 2000). 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1990 

av 6. november 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 7(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 29. januar 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal regnskaps-

standard (IAS) nr. 7: «Oppstilling over kontantstrømmer». Formålet med endringene er å klargjøre IAS 7 for å bedre 

informasjonen til brukere av finansregnskap om et foretaks finansieringsaktiviteter. 

3) Samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 7 oppfyller 

kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

5) IASB fastsatte ikrafttredelsedatoen for endringene til 1. januar 2017. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra  

1. januar 2017. Det er nødvendig å gi bestemmelsene tilbakevirkende kraft for å sikre rettssikkerhet for de berørte 

utstederne og sammenheng med andre regnskapsstandarder fastsatt i forordning (EF) nr. 1126/2008. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 7: «Oppstilling over kontant-

strømmer» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2017 

eller senere. 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 9.11.2017, s. 89, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2019/EØS/55/53 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 6. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Initiativ om opplysninger 

(Endringer av IAS 7) 

Endringer av IAS 7: «Oppstilling over kontantstrømmer» 

Nr. 44A–44E og tilhørende overskrift tilføyes. Nr. 60 tilføyes også. 

ENDRINGER I FORPLIKTELSER SOM SKYLDES FINANSIERINGSAKTIVITETER 

44A Et foretak skal gi opplysninger som gjør det mulig for brukere av finansregnskapet å evaluere endringer i 

forpliktelser som skyldes finansieringsaktiviteter, herunder både endringer som følge av kontantstrømmer og 

endringer som ikke påvirker kontantstrømmene. 

44B I den grad det er nødvendig for å oppfylle kravet i nr. 44A, skal et foretak opplyse om følgende endringer i forpliktelser 

som skyldes finansieringsaktiviteter: 

a) Endringer som følge av kontantstrømmer fra finansiering. 

b) Endringer som følge av oppnåelse eller tap av kontroll over datterforetak eller andre forretningsenheter. 

c) Virkningen av valutakursendringer. 

d) Endringer i virkelig verdi. 

e) Andre endringer. 

44C Forpliktelser som skyldes finansieringsaktiviteter, er forpliktelser der kontantstrømmene er blitt, eller framtidige 

kontantstrømmer vil bli, klassifisert i oppstillingen over kontantstrømmer som kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter. 

Dessuten får opplysningskravet i nr. 44A også anvendelse på endringer i finansielle eiendeler (for eksempel eiendeler som 

sikrer forpliktelser som skyldes finansieringsaktiviteter) dersom kontantstrømmer fra disse finansielle eiendelene er blitt, 

eller framtidige kontantstrømmer vil bli, medregnet i kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter. 

44D En måte å oppfylle opplysningskravet i nr. 44A på er å sette opp en avstemming mellom åpnings- og sluttsaldo i 

balanseoppstillingen for forpliktelser som skyldes finansieringsaktiviteter, herunder endringene nevnt i nr. 44B. Når et 

foretak opplyser om en slik avstemming, skal det gi tilstrekkelige opplysninger til at brukere av finansregnskapet kan 

knytte poster i avstemmingen til balanseoppstillingen og oppstillingen over kontantstrømmer. 

44E Dersom et foretak gir de opplysningene som kreves av nr. 44A, sammen med opplysninger om endringer i andre 

eiendeler og forpliktelser, skal det opplyse om endringer i forpliktelser som skyldes finansieringsaktiviteter, atskilt fra 

endringer i disse andre eiendelene og forpliktelsene. 

IKRAFTTREDELSE 

… 

60 Ved Initiativ om opplysninger (endringer av IAS 7), utstedt i januar 2016, ble nr. 44A–44E endret. Et foretak skal 

anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2017 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Når foretaket anvender disse endringene første gang, er det ikke nødvendig å framlegge 

sammenligningsinformasjon for tidligere perioder. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 537/2014 

av 16. april 2014 

om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2005/909/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Revisorer og revisjonsselskaper har ved lov fått i oppdrag å foreta lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse med 

sikte på å øke offentlighetens tillit til slike foretaks årsregnskap og konsernregnskap. At revisjon er en funksjon av 

allmenn interesse, innebærer at en stor gruppe mennesker og institusjoner har tillit til kvaliteten på en revisors eller et 

revisjonsselskaps arbeid. God revisjonskvalitet bidrar til at markedene fungerer på en ordnet måte, ved at regnskapenes 

integritet og effektivitet forbedres. Revisorer har derfor en særlig viktig rolle i samfunnet. 

2)  Unionens regelverk krever at finansregnskapet, som består av årsregnskap eller konsernregnskap, for kredittin-

stitusjoner, forsikringsforetak, utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, betalings-

institusjoner, innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS), foretak for elektroniske penger 

og alternative investeringsfond skal revideres av en eller flere personer som er godkjent til å foreta slik revisjon i 

samsvar med unionsretten, nærmere bestemt artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 86/635/EØF(3), artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 

91/674/EØF(4), artikkel 4 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(5), artikkel 15 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF(6), artikkel 73 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(7), 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 27.5.2014, s. 77, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) og protokoll 37 om listen omhandlet i artikkel 101, ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 61. 

(2) Europaparlamentets holdning av 3. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

(3) Rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 372 av 31.12.1986, s. 1). 

(4) Rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT L 374 av 

31.12.1991, s. 7). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 

31.12.2004, s. 38). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om endring av direktiv 

97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF samt oppheving av direktiv 97/5/EF (EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 
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artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF(1) og artikkel 22 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/61/EU(2). I henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(3) skal 

også verdipapirforetaks årsregnskap revideres når europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(4) ikke får anvendelse. 

3)  Vilkårene for godkjenning av personer med ansvar for lovfestet revisjon og minstekravene for å utføre lovfestet revisjon 

er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF(5). 

4)  Kommisjonen offentliggjorde 13. oktober 2010 en grønnbok med tittelen «Audit Policy: Lessons from the Crisis», som 

førte til en bred offentlig høring innenfor rammen av reformen av regelverket for finansmarkedet, om revisjonens rolle 

og omfang og hvordan revisjonsfunksjonen kan styrkes for å bidra til økt finansiell stabilitet. Den offentlige høringen 

viste at reglene i direktiv 2006/43/EF med hensyn til utførelse av lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap 

for foretak av allmenn interesse kan forbedres. Europaparlamentet utstedte 13. september 2011 på eget initiativ en 

rapport om grønnboken. I tillegg vedtok Den europeiske økonomiske og sosiale komité 16. juni 2011 en rapport om 

grønnboken. 

5)  Det er viktig å fastsette nærmere regler for å sikre at lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse har en 

tilstrekkelig høy kvalitet og utføres av revisorer og revisjonsselskaper som er underlagt strenge krav. En felles regule-

ringsmetode bør fremme integriteten, uavhengigheten, objektiviteten, ansvaret, åpenheten og påliteligheten når det 

gjelder revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, noe som vil bidra 

til å øke kvaliteten på lovfestet revisjon i Unionen og dermed til et velfungerende indre marked, samtidig som det 

oppnås et høyt nivå for forbruker- og investorvern. Utarbeidingen av en egen rettsakt for foretak av allmenn interesse 

bør også en sikre ensartet harmonisering og anvendelse av reglene og dermed bidra til at det indre marked fungerer mer 

effektivt. Disse strenge kravene bør gjelde for revisorer og revisjonsselskaper bare i den utstrekning de foretar lovfestet 

revisjon av foretak av allmenn interesse. 

6)  Lovfestet revisjon av samvirkeforetak og sparebanker kjennetegnes i noen medlemsstater av et system som ikke gir dem 

mulighet til fritt å velge revisor eller revisjonsselskap som skal foreta den lovfestede revisjonen. Den revisjons-

foreningen som samvirkeforetaket eller sparebanken tilhører, har lovfestet plikt til å foreta den lovfestede revisjonen. 

Slike revisjonsforeninger opptrer på ideelt grunnlag og ikke ut ifra kommersielle interesser, noe som følger av deres 

rettslige status. Disse foreningenes organisatoriske enheter er heller ikke knyttet til en felles økonomisk interesse som 

kan sette deres uavhengighet i fare. Medlemsstatene bør derfor ha mulighet til å frita samvirkeforetak i henhold til 

artikkel 2 nr. 14 i direktiv 2006/43/EF, sparebanker eller lignende foretak som omhandlet i artikkel 45 i direktiv 

86/635/EØF eller deres datterforetak eller juridiske etterfølgere fra bestemmelsene i denne forordning, forutsatt at 

prinsippene om uavhengighet fastsatt i direktiv 2006/43/EF er overholdt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EU av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og 

om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(3) 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 (EUT L 145 av 

30.4.2004, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87). 
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7)  Størrelsen på honorarer som mottas fra et foretak som revideres, og honorarenes struktur, kan true uavhengigheten til en 

revisor eller et revisjonsselskap. Det er derfor viktig å sikre at revisjonshonorarer ikke knyttes til noen form for 

betingelser, og at det, når revisjonshonorarene fra én enkelt kunde, herunder dens datterforetak, er betydelige, blir 

innført en særlig framgangsmåte som revisjonsutvalget deltar i, for å sikre revisjonens kvalitet. Dersom revisoren eller 

revisjonsselskapet blir for avhengig av én enkelt kunde, bør revisjonsutvalget på et behørig grunnlag avgjøre om 

revisoren eller revisjonsselskapet kan fortsette å foreta den lovfestede revisjonen. Når revisjonsutvalget tar en slik 

beslutning, bør det ta hensyn til blant annet trusselen mot uavhengigheten og følgene av en slik beslutning. 

8)  Dersom revisorer, revisjonsselskaper eller medlemmer i deres nettverk yter visse andre tjenester enn lovfestet revisjon 

(heretter kalt «andre tjenester enn revisjon») til reviderte foretak, kan dette sette deres uavhengighet i fare. Det er derfor 

hensiktsmessig å forby yting av visse andre tjenester enn revisjon, for eksempel særlige skatte-, konsulent- eller 

rådgivningstjenester, til det reviderte foretaket, til dets morforetak og til dets kontrollerte foretak i Unionen. Tjenester 

som innebærer deltakelse i det reviderte foretakets ledelse eller beslutningstaking, kan omfatte forvaltning av 

arbeidskapital, framlegging av finansiell informasjon, optimering av forretningsprosesser, likviditetsstyring, fastsettelse 

av interne overføringspriser, effektivisering av forsyningskjeden og lignende. Tjenester knyttet til det reviderte 

foretakets finansiering, kapitalstruktur og -fordeling samt investeringsstrategi bør forbys, bortsett fra yting av tjenester 

som for eksempel selskapsgjennomgåelse (due diligence), utstedelse av støttebrev (comfort letters) i forbindelse med 

prospekter som utstedes av det reviderte foretaket, og andre attestasjonstjenester. 

9)  Det bør være mulig for medlemsstatene å velge å tillate at revisorer og revisjonsselskaper yter visse skatte- og 

verdsettingstjenester når disse tjenestene er uvesentlige eller ikke har noen direkte virkning, hver for seg eller samlet, på 

det reviderte finansregnskapet. Dersom slike tjenester omfatter aggressiv skatteplanlegging, bør de ikke anses som 

uvesentlige. En revisor eller et revisjonsselskap bør derfor ikke yte slike tjenester til det reviderte foretaket. En revisor 

eller et revisjonsselskap bør kunne yte andre tjenester enn revisjon som ikke er forbudt i henhold til denne forordning, 

dersom ytingen av disse tjenestene er godkjent på forhånd av revisjonsutvalget, og dersom revisoren eller revisjons-

selskapet har forvisset seg om at ytingen av slike tjenester ikke utgjør en trussel mot revisorens eller revisjonsselskapets 

uavhengighet som ikke kan reduseres til et akseptabelt nivå ved hjelp av forholdsregler. 

10)  For å unngå interessekonflikter er det viktig at revisoren eller revisjonsselskapet, før de aksepterer eller fortsetter med et 

oppdrag som gjelder lovfestet revisjon av et foretak av allmenn interesse, vurderer om kravene til uavhengighet er 

oppfylt, og særlig om uavhengigheten kan settes i fare som følge av forholdet til dette foretaket. Revisoren eller 

revisjonsselskapet bør hvert år bekrefte sin uavhengighet overfor det reviderte foretakets revisjonsutvalg, og bør drøfte 

enhver trussel mot uavhengigheten samt de forholdsreglene som anvendes for å redusere disse truslene, med dette 

utvalget. 

11)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) bør få anvendelse på behandling av personopplysninger som foretas i 

medlemsstatene innenfor rammen av denne forordning, og slik behandling av personopplysninger bør foretas under 

tilsyn av medlemsstatenes vedkommende myndigheter, særlig de uavhengige offentlige myndighetene som er utpekt av 

medlemsstatene. Enhver utveksling eller overføring av opplysninger mellom vedkommende myndigheter bør skje i 

samsvar med reglene for overføring av personopplysninger som fastsatt i direktiv 95/46/EF. 

12)  En god oppdragskontroll av arbeidet som er utført i forbindelse med hvert enkelt lovfestet revisjonsoppdrag, bør bidra til 

å sikre revisjon av høy kvalitet. Revisoren eller revisjonsselskapet bør derfor ikke avgi sin revisjonsberetning før en slik 

oppdragskontroll er fullført. 

13)  Resultatene av lovfestet revisjon av et foretak av allmenn interesse bør framlegges for berørte parter i revisjons-

beretningen. For å øke berørte parters tillit til det reviderte foretakets finansregnskap er det særlig viktig at revisjons-

beretningen er velbegrunnet og godt dokumentert. I tillegg til opplysningene som kreves i henhold til artikkel 28 i 

direktiv 2006/43/EF, bør revisjonsberetningen særlig omfatte tilstrekkelig informasjon om revisorens eller revisjons-

selskapets uavhengighet, og om den lovfestede revisjonen ble ansett å kunne påvise uregelmessigheter, herunder 

misligheter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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14)  Den lovfestede revisjonens verdi for det reviderte foretaket ville bli mye større dersom kommunikasjonen ble bedre 

mellom revisoren eller revisjonsselskapet på den ene side og revisjonsutvalget på den annen. I tillegg til den 

regelmessige dialogen i forbindelse med utførelse av lovfestet revisjon er det viktig at revisoren eller revisjonsselskapet 

framlegger for revisjonsutvalget en mer detaljert tilleggsrapport om resultatene av den lovfestede revisjonen. Denne 

tilleggsrapporten bør framlegges for revisjonsutvalget senest ved framleggingen av revisjonsberetningen. På anmodning 

bør revisoren eller revisjonsselskapet drøfte viktige spørsmål som er nevnt i tilleggsrapporten, med revisjonsutvalget. 

Dessuten bør det være mulig å gjøre en slik detaljert tilleggsrapport tilgjengelig for vedkommende myndigheter med 

ansvar for tilsynet med revisorer og revisjonsselskaper på deres anmodning, og for tredjeparter dersom nasjonal 

lovgivning krever det. 

15)  Revisorer eller revisjonsselskaper gir allerede vedkommende myndigheter som fører tilsyn med foretak av allmenn 

interesse, opplysninger om forhold eller beslutninger som kan utgjøre et brudd på reglene for det reviderte foretakets 

virksomhet eller en hindring for det reviderte foretakets fortsatte drift. Tilsynsoppgavene vil imidlertid bli lettere dersom 

tilsynsmyndighetene for kredittinstitusjoner og forsikringsforetak og deres revisorer og revisjonsselskaper blir pålagt å 

opprette en effektiv dialog seg imellom. 

16)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010(1) ble Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) 

opprettet. ESRBs rolle er å overvåke økningen av systemrisiko i Unionen. På grunn av de opplysningene som 

systemviktige finansinstitusjoners revisorer og revisjonsselskaper har tilgang til, vil deres erfaringer kunne bidra til 

ESRBs arbeid. Denne forordning bør derfor legge til rette for at det opprettes et årlig forum for dialog på et sektorvist og 

anonymisert grunnlag mellom revisorer og revisjonsselskaper på den ene side og ESRB på den annen. 

17)  For å øke tilliten til revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, og 

gjøre dem mer ansvarlige, er det viktig at revisorer og revisjonsselskaper øker sin åpenhetsrapportering. Det bør derfor 

kreves at revisorer og revisjonsselskaper offentliggjør finansiell informasjon, særlig om samlet omsetning fordelt på 

revisjonshonorarer betalt av foretak av allmenn interesse, revisjonshonorarer betalt av andre foretak og honorarer for 

andre tjenester. De bør også gi finansiell informasjon om det nettverket de tilhører. Revisorer og revisjonsselskaper bør 

gi vedkommende myndigheter ytterligere tilleggsopplysninger om revisjonshonorarer for å lette deres tilsynsoppgaver. 

18)  Det er viktig at revisjonsutvalgets rolle ved valget av ny revisor eller nytt revisjonsselskap styrkes, slik at det reviderte 

foretakets generalforsamling kan ta en mer velbegrunnet beslutning. Når administrasjons- eller kontrollorganet 

framlegger et forslag for generalforsamlingen, bør det derfor angi om det følger revisjonsutvalgets foretrukne alternativ 

og, dersom dette ikke er tilfelle, forklare hvorfor. Revisjonsutvalgets anbefaling bør omfatte minst to mulige alternativer 

for revisjonsoppdraget og en behørig begrunnelse for at utvalget foretrekker ett av dem, slik at valgmuligheten er reell. I 

anbefalingen bør revisjonsutvalget bygge sin begrunnelse på resultatet av en obligatorisk utvelgingsprosedyre som 

organiseres av det reviderte foretaket, under revisjonsutvalgets ansvar. I slike utvelgingsprosedyrer bør det reviderte 

foretaket ikke begrense muligheten for at revisorer eller revisjonsselskaper med lav markedsandel kan levere anbud på 

revisjonsoppdraget. Anbudsgrunnlaget bør inneholde åpne og ikke-diskriminerende utvelgingskriterier som skal brukes 

ved vurderingen av forslagene. Denne utvelgingsprosedyren vil imidlertid kunne medføre uforholdsmessig store 

kostnader for foretak med lav markedsverdi eller for små og mellomstore foretak av allmenn interesse med tanke på 

deres størrelse, og slike foretak og enheter bør derfor fritas fra plikten til å organisere en prosedyre for utvelging av en 

ny revisor eller et nytt revisjonsselskap som skal foreta lovfestet revisjon. 

19)  Den retten som det reviderte foretakets generalforsamling har til å velge revisor eller revisjonsselskap, ville ikke ha noen 

verdi dersom det reviderte foretaket inngikk en avtale med en tredjepart som begrenset denne valgmuligheten. Alle 

vilkår i en avtale inngått mellom det reviderte foretaket og en tredjepart som gjelder valg av revisor eller begrenser 

valget til visse revisorer og revisjonsselskaper, bør anses som ugyldige.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske 

union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1). 
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20)  Dersom foretak av allmenn interesse velger flere enn én revisor eller ett revisjonsselskap som skal foreta lovfestet 

revisjon, vil det styrke den profesjonelle skepsisen og bidra til høyere revisjonskvalitet. Dette tiltaket, kombinert med 

mindre revisjonsselskapers tilstedeværelse i revisjonsmarkedet, vil også gjøre det lettere for slike foretak å utvikle sin 

kapasitet, og dermed bidra til å øke utvalget av revisorer og revisjonsselskaper for foretak av allmenn interesse. De 

sistnevnte bør derfor oppmuntres og stimuleres til å velge flere enn én revisor eller ett revisjonsselskap til å foreta 

lovfestet revisjon. 

21)  For å håndtere trusselen knyttet til fortrolighet og dermed styrke revisorers og revisjonsselskapers uavhengighet er det 

viktig å fastsette en tidsbegrensning for en revisors eller et revisjonsselskaps revisjonsoppdrag for et bestemt revidert 

foretak. Som et middel til å styrke revisorens eller revisjonsselskapets uavhengighet, styrke profesjonell skepsis og øke 

revisjonskvaliteten fastsetter denne forordning dessuten følgende alternativer for å forlenge den tidsbegrensede 

perioden: at foretak av allmenn interesse gjennomfører regelmessige, åpne og obligatoriske nye anbudskonkurranser, 

eller velger flere enn én revisor eller ett revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon. Deltakelse fra mindre revisjons-

selskaper i disse tiltakene vil også gjøre det lettere for slike foretak å utvikle sin kapasitet, og dermed bidra til å øke 

utvalget av revisorer og revisjonsselskaper for foretak av allmenn interesse. En passende ordning for gradvis rotasjon 

bør også opprettes med hensyn til de ansvarlige revisjonspartnerne som foretar den lovfestede revisjonen på vegne av 

revisjonsselskapet. Det er også viktig å fastsette en egnet periode der en slik revisor eller et slikt revisjonsselskap ikke 

kan foreta lovfestet revisjon av det samme foretaket. For å sikre en smidig overgang bør den tidligere revisoren gi den 

nye revisoren en saksmappe med relevante opplysninger. 

22)  For å sikre et høyt nivå for investorenes og forbrukernes tillit til det indre marked ved å unngå interessekonflikter bør 

revisorer og revisjonsselskaper være underlagt hensiktsmessig tilsyn av vedkommende myndigheter som er uavhengige 

av revisoryrket og har tilstrekkelig kapasitet og sakkunnskap samt tilstrekkelige ressurser. Medlemsstatene bør kunne 

delegere eller gi vedkommende myndigheter mulighet til å delegere enhver av disse vedkommende myndighetenes 

oppgaver til andre myndigheter eller organer, unntatt oppgaver knyttet til systemet for kvalitetskontroll, undersøkelser 

og sanksjonssystemer. Medlemsstatene bør imidlertid kunne velge å delegere oppgaver knyttet til sanksjonssystemer til 

andre myndigheter og organer, forutsatt at flertallet av personene som deltar i ledelsen av den berørte myndigheten eller 

det berørte organet, er uavhengige av revisoryrket. Nasjonale vedkommende myndigheter bør ha den nødvendige 

myndighet til å utføre sine tilsynsoppgaver, herunder retten til å få tilgang til data, innhente opplysninger og 

gjennomføre inspeksjoner. De bør spesialisere seg på tilsyn med finansmarkeder, oppfyllelse av forpliktelser til 

finansiell rapportering eller tilsyn med lovfestet revisjon. Det bør imidlertid være mulig at tilsynet med oppfyllelsen av 

forpliktelsene som pålegges foretak av allmenn interesse, utføres av vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet 

med disse foretakene. Vedkommende myndigheters finansiering bør være fri for enhver urimelig påvirkning fra 

revisorer eller revisjonsselskaper. 

23)  Et effektivt samarbeid mellom myndigheter med ansvar for ulike oppgaver på nasjonalt plan bør gjøre det mulig å 

forbedre tilsynets kvalitet. Vedkommende myndigheter som fører tilsyn med oppfyllelsen av forpliktelsene knyttet til 

lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, bør derfor samarbeide med de myndighetene som har ansvar for 

oppgavene fastsatt i direktiv 2006/43/EF, med myndighetene som fører tilsyn med foretak av allmenn interesse, og med 

de finansielle etterretningsenhetene nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF(1). 

24)  Ekstern kvalitetskontroll av lovfestet revisjon er avgjørende for å sikre revisjon av høy kvalitet. Ekstern kvalitetskontroll 

gjør offentliggjort finansiell informasjon troverdig og styrker vernet for aksjeeiere, investorer, kreditorer og andre 

berørte parter. Revisorer og revisjonsselskaper bør derfor omfattes av et system for kvalitetskontroll under 

vedkommende myndigheters ansvar, og dermed sikre objektivitet og uavhengighet av revisoryrket. Kvalitetskontrollene 

bør være organisert på en slik måte at hver revisor eller hvert revisjonsselskap som foretar revisjon av foretak av 

allmenn interesse, blir gjenstand for kvalitetskontroll på grunnlag av en risikoanalyse. For revisorer og revisjons-

selskaper som foretar lovfestet revisjon av andre foretak av allmenn interesse enn dem som er definert i artikkel 2 nr. 17 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15). 
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og 18 i direktiv 2006/43/EF, skal kontrollen foretas minst hvert tredje år, og i andre tilfeller minst hvert sjette år. 

Kommisjonens rekommandasjon av 6. mai 2008 om ekstern kvalitetskontroll for revisorer og revisjonsselskaper som 

reviderer foretak av allmenn interesse(1) inneholder opplysninger om hvordan inspeksjonene skal foretas. Kvalitets-

kontroller bør være hensiktsmessige og stå i forhold til omfanget av og kompleksiteten i den virksomheten som drives 

av revisoren eller revisjonsselskapet som undersøkes. 

25)  Markedet for yting av lovfestede revisjonstjenester til foretak av allmenn interesse utvikler seg over tid. Det er derfor 

nødvendig at vedkommende myndigheter overvåker utviklingen på markedet, særlig når det gjelder risikoene som 

oppstår på grunn av høy markedskonsentrasjon, herunder innenfor bestemte sektorer, og revisjonsutvalgets arbeid. 

26)  Åpenhet om vedkommende myndigheters virksomhet bør bidra til å øke investorenes og forbrukernes tillit til det indre 

marked. Det bør derfor kreves at vedkommende myndigheter regelmessig rapporterer om sin virksomhet og 

offentliggjør opplysninger i sammenfattet form om resultater fra og konklusjoner om inspeksjoner, eller i separat form 

dersom medlemsstatene fastsetter det. 

27)  Samarbeid mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter kan bidra betydelig til å sikre en konsekvent høy 

kvalitet på lovfestet revisjon i Unionen. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør derfor ved behov samarbeide 

med hverandre for å utføre tilsynsoppgavene knyttet til lovfestet revisjon. De bør følge prinsippet om hjemstatskontroll 

og om at tilsyn skal føres av den medlemsstat der revisoren eller revisjonsselskapet er godkjent og der det reviderte 

foretaket har sitt forretningskontor. Samarbeidet mellom vedkommende myndigheter bør organiseres innenfor rammen 

av en komité for europeiske tilsynsorganer for revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies – 

CEAOB), som skal bestå av representanter på høyt nivå fra vedkommende myndigheter. For å styrke en ensartet 

anvendelse av denne forordning bør CEAOB kunne vedta ikke-bindende retningslinjer eller uttalelser. I tillegg bør 

CEAOB lette utvekslingen av opplysninger, gi Kommisjonen råd og bidra til tekniske vurderinger og tekniske 

undersøkelser. 

Med sikte på å foreta den tekniske vurderingen av tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, og når det gjelder det 

internasjonale samarbeidet mellom medlemsstatene og tredjestater på dette området, bør CEAOB opprette en 

undergruppe som ledes av et medlem utnevnt av Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet – ESMA)(2), og be om bistand fra ESMA, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet – EBA)(3) eller Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for 

forsikring og tjenestepensjoner – EIOPA)(4) i den utstrekning anmodningen er knyttet til det internasjonale samarbeidet 

mellom medlemsstater og tredjestater om lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse som disse europeiske 

tilsynsmyndighetene fører tilsyn med. Kommisjonen skal ivareta CEAOBs sekretariatsoppgaver og bør, på grunnlag av 

arbeidsprogrammet som CEAOB har godkjent, ta med de tilknyttede utgiftene i sine beregninger for det følgende året. 

28) Samarbeidet mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør omfatte samarbeid om kvalitetskontroller og 

bistand med undersøkelser knyttet til utførelsen av lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, herunder i tilfeller 

der atferden som undersøkes, ikke utgjør en overtredelse av gjeldende lover eller forskrifter i de berørte medlemsstatene. 

Nærmere bestemmelser om samarbeid mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør omfatte muligheten til 

å opprette kollegier av vedkommende myndigheter og til å delegere oppgaver mellom myndighetene. Innenfor et slikt 

samarbeid bør det tas hensyn til de nettverkene som revisorer og revisjonsselskaper arbeider innenfor. Vedkommende 

myndigheter bør overholde gjeldende regler for fortrolighet og taushetsplikt.  

  

(1) EUT L 120 av 7.5.2008, s. 20. 

(2) Europeisk tilsynsmyndighet opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse 

av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og 

om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(3) Europeisk tilsynsmyndighet opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse 

av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(4) Europeisk tilsynsmyndighet opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse 

av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 

716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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29)  De innbyrdes forbindelsene mellom kapitalmarkedene skaper et behov for at vedkommende myndigheter kan 

samarbeide med tredjestaters tilsynsmyndigheter og -organer om utveksling av opplysninger eller om kvalitets-

kontroller. Dersom samarbeidet med tredjestaters myndigheter er knyttet til revisjonsdokumenter eller andre 

dokumenter som innehas av revisorer eller revisjonsselskaper, får framgangsmåtene fastsatt i direktiv 2006/43/EF 

anvendelse. 

30)  For at kapitalmarkedene skal virke på en tilfredsstillende måte, kreves en bærekraftig revisjonskapasitet og et 

konkurransedyktig marked for yting av revisjonstjenester med et tilstrekkelig utvalg av revisorer og revisjonsselskaper 

som er i stand til å utføre lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse. Vedkommende myndigheter og Det 

europeiske konkurransenettverket (ECN) bør avlegge rapport om de endringene i revisjonsmarkedets struktur som 

innføres ved denne forordning. 

31)  Tilpasning av Kommisjonens prosedyrer for vedtakelse av delegerte rettsakter til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, og særlig til traktatens artikkel 290 og 291, bør foretas i hvert enkelt tilfelle. For å ta hensyn til utviklingen 

innenfor revisjon og revisoryrket bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte delegeres til Kommisjonen. Særlig er delegerte rettsakter nødvendige med sikte på å vedta 

internasjonale revisjonsstandarder for revisjonspraksis, uavhengighet hos og internkontroll av revisorer og 

revisjonsselskaper. De internasjonale revisjonsstandardene som vedtas, bør ikke endre eller utfylle noen av kravene i 

denne forordning, med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder samråd på ekspertnivå. 

Ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter bør Kommisjonen sikre at relevante dokumenter oversendes 

Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på egnet måte. 

32) For å sikre rettssikkerhet og en smidig overgang til ordningen som innføres ved denne forordning, er det viktig å innføre 

en overgangsperiode for ikrafttredelse av forpliktelsen til å skifte ut revisorer og revisjonsselskaper, og av forpliktelsen 

til å organisere en prosedyre for utvelging av revisorer og revisjonsselskaper. 

33)  Henvisninger til bestemmelser i direktiv 2006/43/EF skal forstås som henvisninger til de nasjonale bestemmelsene som 

innarbeider disse bestemmelsene i direktiv 2006/43/EF. Den nye europeiske revisjonsrammen som fastsettes ved denne 

forordning og ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/56/EU(1), erstatter de eksisterende kravene fastsatt i direktiv 

2006/43/EF og bør tolkes uten henvisning til tidligere instrumenter, for eksempel Kommisjonens anbefalinger som ble 

vedtatt i henhold til den tidligere rammen. 

34)  Ettersom målene for denne forordning, som er å klarlegge og forbedre definisjonen av den lovfestede revisjonens rolle i 

forbindelse med foretak av allmenn interesse, å forbedre de opplysningene som revisoren eller revisjonsselskapet gir det 

reviderte foretaket, investorer og andre berørte parter, å forbedre kommunikasjonskanalene mellom revisorer og 

tilsynsmyndigheter for foretak av allmenn interesse, å hindre at interessekonflikter oppstår som følge av at andre 

tjenester enn revisjon ytes til foretak av allmenn interesse, å redusere risikoen for mulige interessekonflikter som følge 

av det eksisterende systemet der den reviderte parten velger ut og betaler revisoren eller for trusselen knyttet til 

fortrolighet, å lette utskifting og valg av revisor eller revisjonsselskap for foretak av allmenn interesse, og å øke utvalget 

av revisorer og revisjonsselskaper for foretak av allmenn interesse og gi økt effektivitet, uavhengighet og konsekvens i 

reguleringen av og tilsynet med revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn 

interesse, herunder med hensyn til samarbeid på unionsplan, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor på grunn av tiltakenes omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/56/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskap 

og konsernregnskap (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 196). 
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35)  Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, især retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til vern av 

personopplysninger og friheten til å drive næringsvirksomhet, og skal anvendes i samsvar med disse rettighetene og 

prinsippene. 

36)  EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 

og har avgitt uttalelse 23. april 2012(1). 

37)  En ny rettslig ramme for lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap bør fastsettes ved denne forordning og 

ved direktiv 2014/56/EU, og kommisjonsbeslutning 2005/909/EF(2) bør derfor oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes krav til utførelse av lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap i foretak av allmenn 

interesse, regler for organisering og utvelging av revisorer og revisjonsselskaper som gjøres av foretak av allmenn interesse for 

å fremme deres uavhengighet og unngå interessekonflikter, og regler for tilsyn med revisorers og revisjonsselskapers 

oppfyllelse av disse kravene. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på 

a)  revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, 

b)  foretak av allmenn interesse. 

2.  Denne forordning får anvendelse uten at det berører direktiv 2006/43/EF. 

3.  Dersom det i henhold til nasjonale bestemmelser kreves eller tillates at et samvirkeforetak i henhold til artikkel 2 nr. 14 i 

direktiv 2006/43/EF, en sparebank eller et lignende foretak som nevnt i artikkel 45 i direktiv 86/635/EØF, eller et datterforetak 

eller en juridisk etterfølger av et samvirkeforetak, en sparebank eller et lignende foretak som nevnt i artikkel 45 i 

direktiv 86/635/EØF, er medlem av et ideelt revisjonsselskap, kan medlemsstaten beslutte at denne forordning eller visse 

bestemmelser i den ikke skal få anvendelse på lovfestet revisjon av et slikt foretak, forutsatt at prinsippene om uavhengighet 

fastsatt i direktiv 2006/43/EF overholdes av revisoren når denne utfører lovfestet revisjon av et av sine medlemmer, og av 

personer som har mulighet til å utøve innflytelse på den lovfestede revisjonen.  

  

(1) EUT C 336 av 6.11.2012, s. 4. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2005/909/EF av 14. desember 2005 om opprettelse av en ekspertgruppe som skal gi Kommisjonen råd og fremme 

samarbeid mellom systemer for offentlig tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper (EUT L 329 av 16.12.2005, s. 38). 
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4.  Dersom det i henhold til nasjonale bestemmelser kreves eller tillates at et samvirkeforetak i henhold til artikkel 2 nr. 14 i 

direktiv 2006/43/EF, en sparebank eller et lignende foretak som nevnt i artikkel 45 i direktiv 86/635/EØF, eller et datterforetak 

eller en juridisk etterfølger av et samvirkeforetak, en sparebank eller et lignende foretak som nevnt i artikkel 45 i 

direktiv 86/635/EØF, er medlem av et ideelt revisjonsselskap, vil en objektiv, fornuftig og informert part ikke slutte at det 

medlemskapsbaserte forholdet setter revisorens uavhengighet i fare, forutsatt at revisjonsselskapet ved utførelsen av lovfestet 

revisjon av et av sine medlemmer anvender uavhengighetsprinsippene for de revisorer som utfører revisjonen, og de personer 

som kan utøve innflytelse på den lovfestede revisjonen. 

5.  Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen og komiteen for europeiske tilsynsorganer for revisorer (heretter kalt 

CEAOB), som er omhandlet i artikkel 30, om unntakstilfeller der denne forordning eller visse bestemmelser i den ikke får 

anvendelse. Medlemsstaten skal oversende en liste til Kommisjonen og CEAOB over de bestemmelsene i denne forordning 

som ikke får anvendelse på lovfestet revisjon av foretakene nevnt i nr. 3 i denne artikkel, og angi grunnene til at de ikke får 

anvendelse. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2006/43/EF anvendelse, unntatt når det gjelder begrepet 

«vedkommende myndighet», som er fastsatt i artikkel 20 i denne forordning. 

AVDELING II 

VILKÅR FOR Å FORETA LOVFESTET REVISJON AV FORETAK AV ALLMENN INTERESSE 

Artikkel 4 

Revisjonshonorarer 

1.  Honorarer for lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse skal ikke være betingede honorarer. 

Uten at det berører artikkel 25 i direktiv 2006/43/EF, menes med «betingede honorarer» ved anvendelsen av første ledd 

honorarer for revisjonsoppdrag som beregnes på et på forhånd fastsatt grunnlag knyttet til utfallet eller resultatet av en 

transaksjon eller resultatet av det utførte arbeidet. Honorarer skal ikke anses som betingede dersom de er fastsatt av en 

vedkommende myndighet. 

2.  Dersom revisoren eller revisjonsselskapet i et tidsrom på minst tre sammenhengende regnskapsår yter andre tjenester enn 

revisjon som ikke er nevnt i artikkel 5 nr. 1 i denne forordning, til det reviderte foretaket, dets morforetak eller dets kontrollerte 

foretak, skal de samlede honorarene for slike tjenester begrenses til høyst 70 % av gjennomsnittet av de honorarene som er 

betalt i løpet av de siste tre sammenhengende regnskapsårene for lovfestet revisjon av det reviderte foretaket, og eventuelt av 

dets morforetak, av dets kontrollerte foretak og av dette konsernets konsernregnskap. 

Ved anvendelse av begrensningene angitt i første ledd skal andre tjenester enn revisjon som kreves i henhold til Unionens 

regelverk eller nasjonal lovgivning, utelukkes, unntatt tjenester som er nevnt i artikkel 5 nr. 1. 

Medlemsstatene kan fastsette at en vedkommende myndighet, på anmodning fra en revisor eller et revisjonsselskap, unntaksvis 

kan tillate at denne revisoren eller dette revisjonsselskapet i en periode på høyst to regnskapsår unntas fra kravene i første ledd 

med hensyn til et revidert foretak.  
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3.  Når de samlede honorarene som mottas fra et foretak av allmenn interesse, i hvert av de tre siste sammenhengende 

regnskapsårene utgjør mer enn 15 % av de samlede honorarene som er mottatt av revisoren eller revisjonsselskapet, eller 

eventuelt av konsernrevisoren som foretar lovfestet revisjon, i hvert av disse regnskapsårene, skal denne revisoren eller dette 

revisjonsselskapet, eller eventuelt konsernrevisoren, opplyse revisjonsutvalget om dette og drøfte eventuelle trusler mot deres 

uavhengighet og de forholdsreglene som anvendes for å redusere disse truslene, med revisjonsutvalget. Revisjonsutvalget skal 

vurdere om revisjonsoppdraget bør bli gjenstand for en oppdragskontroll foretatt av en annen revisor eller et annet 

revisjonsselskap før revisjonsberetningen avgis. 

Dersom honorarene som mottas fra et slikt foretak av allmenn interesse, fortsatt overstiger 15 % av de samlede honorarene som 

mottas av revisoren eller revisjonsselskapet, eller eventuelt en konsernrevisor som foretar den lovfestede revisjonen, skal 

revisjonsutvalget på grunnlag av objektive kriterier avgjøre om revisoren eller revisjonsselskapet eller konsernrevisoren for et 

slikt foretak eller konsern kan fortsette å foreta lovfestet revisjon i en ytterligere periode, som ikke under noen omstendigheter 

skal overstige to år. 

4.  Medlemsstatene kan anvende strengere krav enn dem som er fastsatt i denne artikkel. 

Artikkel 5 

Forbud mot å yte andre tjenester enn revisjon 

1.  En revisor eller et revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon av et foretak av allmenn interesse, eller et medlem av 

nettverket som revisoren eller revisjonsselskapet tilhører, skal verken direkte eller indirekte yte forbudte andre tjenester enn 

revisjon til det reviderte foretaket, dets morforetak eller dets kontrollerte foretak i Unionen 

a)  i perioden mellom starten på den reviderte perioden og avgivelsen av revisjonsberetningen, og 

b)  i regnskapsåret umiddelbart før perioden nevnt i bokstav a) i forbindelse med tjenestene oppført i annet ledd bokstav e). 

I denne artikkel menes med «forbudte andre tjenester enn revisjon» 

a)  skattetjenester knyttet til 

i)  utfylling av skatteskjemaer, 

ii)  lønnsbeskatning, 

iii)  toll, 

iv)  identifisering av offentlige tilskudd og skatteinsentiver, med mindre bistand fra revisoren eller revisjonsselskapet i 

forbindelse med slike tjenester kreves i henhold til lovgivningen, 

v)  bistand i forbindelse med skattemyndighetenes skatteinspeksjoner, med mindre bistand fra revisoren eller revisjons-

selskapet i forbindelse med slike inspeksjoner kreves i henhold til lovgivningen, 

vi)  beregning av direkte og indirekte skatt samt utsatt skatt, 

vii)  yting av skatterådgivning, 

b)  tjenester som innebærer deltakelse i det reviderte foretakets ledelse eller beslutningstaking, 

c)  bokføring og utarbeiding av regnskapsmessige spesifikasjoner og regnskaper, 

d)  lønnstjenester, 

e)  utforming og gjennomføring av prosedyrer for internkontroll eller risikostyring knyttet til utarbeiding og/eller kontroll av 

finansiell informasjon eller utforming og innføring av teknologisystemer for finansiell informasjon,  
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f)  verdsettingstjenester, herunder verdsetting i forbindelse med aktuartjenester og bistand ved tvisteløsning, 

g)  juridiske tjenester i forbindelse med 

i)  generell rådgivning, 

ii)  forhandling på vegne av det reviderte foretaket, og 

iii)  en forsvarerrolle i forbindelse med tvisteløsning, 

h)  tjenester knyttet til det reviderte foretakets internrevisjonsfunksjon, 

i)  tjenester knyttet til det reviderte foretakets finansiering, kapitalstruktur og -plassering samt investeringsstrategi, unntatt 

yting av attestasjonstjenester i forbindelse med finansregnskapet, for eksempel avgivelse av støttebrev (comfort letters) i 

forbindelse med prospekter som utstedes av det reviderte foretaket, 

j)  markedsføring av, handel med eller tegningsgaranti for aksjer i det reviderte foretaket, 

k)  tjenester knyttet til menneskelige ressurser, med hensyn til 

i)  medlemmer av ledelsen som i kraft av sin stilling kan øve betydelig innflytelse på regnskapsføring og utarbeiding av 

regnskaper som er gjenstand for lovfestet revisjon, dersom disse tjenestene omfatter 

— søking etter eller utvelging av kandidater til slike stillinger, eller 

— kontroll av referanser for kandidater til slike stillinger, 

ii)  utforming av organisasjonsstrukturen, og 

iii)  kostnadskontroll. 

2.  Medlemsstatene kan forby andre tjenester enn dem som er oppført i nr. 1, dersom de anser at disse tjenestene utgjør en 

trussel mot uavhengigheten. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om eventuelle tillegg til listen i nr. 1. 

3.  Som unntak fra nr. 1 annet ledd kan medlemsstatene tillate yting av tjenestene nevnt i bokstav a) i), bokstav a) iv)–vii) og 

bokstav f), forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a)  De har ingen direkte virkning eller har uvesentlig virkning, hver for seg eller samlet, på det reviderte finansregnskapet. 

b)  Beregningen av virkningen på det reviderte finansregnskapet er dokumentert og forklart på en dekkende måte i 

tilleggsrapporten til revisjonsutvalget i henhold til artikkel 11. 

c)  Prinsippene om uavhengighet fastsatt i direktiv 2006/43/EF overholdes av revisoren eller revisjonsselskapet. 

4.  En revisor eller et revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, og ethvert medlem av 

nettverket dersom revisoren eller revisjonsselskapet tilhører et slikt nettverk, kan yte andre revisjonstjenester enn forbudte andre 

revisjonstjenester nevnt i nr. 1 og 2, til det reviderte foretaket, dets morforetak eller dets kontrollerte foretak, forutsatt at 

revisjonsutvalget har godkjent dette etter at den har foretatt en behørig vurdering av trusler mot uavhengigheten og 

forholdsreglene som anvendes i samsvar med artikkel 22b i direktiv 2006/43/EF. Når det er relevant, skal revisjonsutvalget 

utstede retningslinjer med hensyn til tjenestene nevnt i nr. 3. 

Medlemsstatene kan innføre strengere regler som fastsetter på hvilke vilkår en revisor, et revisjonsselskap eller et medlem av et 

nettverk som revisoren eller revisjonsselskapet som foretar lovfestet revisjon, tilhører, kan yte andre revisjonstjenester enn 

forbudte andre revisjonstjenester nevnt i nr. 1, til det reviderte foretaket, dets morforetak eller dets kontrollerte foretak.  
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5.  Når andre tjenester enn revisjon, som nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, ytes av et medlem av et nettverk som revisoren 

eller revisjonsselskapet som foretar lovfestet revisjon av et foretak av allmenn interesse, tilhører, til et foretak som er registrert i 

en tredjestat og kontrolleres av det reviderte foretaket av allmenn interesse, skal revisoren eller revisjonsselskapet vurdere om 

deres uavhengighet settes i fare som følge av at nettverksmedlemmet yter slike tjenester. 

Dersom vedkommendes uavhengighet påvirkes, skal revisoren eller revisjonsselskapet ved behov anvende forholdsregler for å 

redusere truslene som skyldes slik tjenesteyting i en tredjestat. Revisoren eller revisjonsselskapet kan fortsette å foreta lovfestet 

revisjon av foretaket av allmenn interesse bare dersom de i samsvar med artikkel 6 i denne forordning og artikkel 22b i direktiv 

2006/43/EF kan underbygge at slik tjenesteyting ikke påvirker deres profesjonelle skjønn og revisjonsberetningen. 

Ved anvendelse av dette nummer gjelder følgende: 

a)  Deltakelse i det reviderte foretakets beslutningstaking og yting av tjenestene som er nevnt i nr. 1 annet ledd bokstav b), c) 

og e), skal i alle tilfeller anses for å påvirke slik uavhengighet og for ikke å kunne reduseres gjennom noen forholdsregler. 

b)  Yting av tjenestene nevnt i nr. 1 annet ledd, unntatt bokstav b), c) og e), skal anses for å påvirke slik uavhengighet og derfor 

kreve forholdsregler for å redusere truslene som følger av slik tjenesteyting. 

Artikkel 6 

Forberedelse til lovfestet revisjon og vurdering av trusler mot uavhengigheten 

1.  Før en revisor eller et revisjonsselskap aksepterer eller fortsetter med et oppdrag som gjelder lovfestet revisjon av et 

foretak av allmenn interesse, skal de, i tillegg til bestemmelsene i artikkel 22b i direktiv 2006/43/EF, vurdere og dokumentere 

a)  om de oppfyller kravene i artikkel 4 og 5 i denne forordning, 

b)  om vilkårene i artikkel 17 i denne forordning er oppfylt, 

c)  uten at det berører direktiv 2005/60/EF, integriteten til medlemmene av kontroll-, administrasjons- og ledelsesorganene i 

foretaket av allmenn interesse. 

2.  En revisor eller et revisjonsselskap skal 

a)  årlig bekrefte skriftlig overfor revisjonsutvalget at revisoren, revisjonsselskapet og de partnere og ledende medarbeidere 

som foretar den lovfestede revisjonen, er uavhengige av det reviderte foretaket, 

b)  drøfte med revisjonsutvalget eventuelle trusler mot deres uavhengighet og de forholdsregler de anvender for å redusere 

disse truslene, slik de har dokumentert i henhold til nr. 1. 

Artikkel 7 

Uregelmessigheter 

Uten at det berører artikkel 12 i denne forordning og direktiv 2005/60/EF, skal en revisor eller et revisjonsselskap som foretar 

lovfestet revisjon av et foretak av allmenn interesse, dersom de mistenker eller har rimelig grunn til å mistenke at 

uregelmessigheter, herunder misligheter med hensyn til det reviderte foretakets finansregnskap, kan forekomme eller har funnet 

sted, underrette det reviderte foretaket og oppfordre det til å undersøke saken og treffe egnede tiltak for å håndtere slike 

uregelmessigheter og hindre at de oppstår igjen. 

Dersom det reviderte foretaket ikke undersøker saken, skal revisoren eller revisjonsselskapet underrette de myndighetene som 

medlemsstatene har utpekt til å undersøke slike uregelmessigheter.  
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Dersom revisoren eller revisjonsselskapet i god tro formidler opplysninger om eventuelle uregelmessigheter nevnt i første ledd 

til disse myndighetene, skal dette ikke anses som et brudd på taushetsplikten i henhold til kontrakt eller i henhold til lov eller 

forskrift. 

Artikkel 8 

Oppdragskontroll 

1.  Før revisjonsberetningen og rapporten omhandlet i henholdsvis artikkel 10 og 11 avgis, skal det foretas en 

oppdragskontroll for å vurdere om revisoren eller den ansvarlige revisjonspartneren på en rimelig måte har kommet fram til de 

konklusjonene som gis i utkastet til disse rapportene. 

2.  Oppdragskontrollen skal utføres av en oppdragskontrollør (i denne artikkel heretter kalt «kontrolløren»). Kontrolløren skal 

være en revisor som ikke deltar i den lovfestede revisjonen som kontrollen gjelder. 

3.  Som unntak fra nr. 2 skal en revisor eller et revisjonsselskap, i tilfeller der den lovfestede revisjonen utføres av et 

revisjonsselskap og alle revisorer har deltatt i den lovfestede revisjonen, eller i tilfeller der den lovfestede revisjonen utføres av 

en revisor og denne revisoren ikke er en partner eller ansatt i et revisjonsselskap, sørge for at en annen revisor foretar 

oppdragskontrollen. Formidling av dokumenter eller opplysninger til den uavhengige kontrolløren i henhold til denne artikkel 

skal ikke anses som et brudd på taushetsplikten. Dokumenter eller opplysninger som gis til kontrolløren i henhold til denne 

artikkel, skal være omfattet av taushetsplikt. 

4.  Når oppdragskontrollen gjennomføres, skal kontrolløren registrere minst følgende: 

a)  De muntlige og skriftlige opplysningene som revisoren eller den ansvarlige revisjonspartneren har framlagt for å 

underbygge de vesentlige vurderingene samt de viktigste funnene fra utførte revisjonshandlinger, og konklusjonene som er 

trukket på grunnlag av disse funnene, uansett om kontrolløren anmoder om det eller ikke. 

b)  Revisorens eller den ansvarlige revisjonspartnerens konklusjoner i utkastet til revisjonsberetningen og rapporten omhandlet 

i henholdsvis artikkel 10 og 11. 

5.  Oppdragskontrollen skal minst omfatte følgende: 

a)  En vurdering av om revisoren eller revisjonsselskapet er uavhengig av det reviderte foretaket. 

b)  Vesentlige risikoer som er relevante for den lovfestede revisjonen, og som revisoren eller den ansvarlige revisjonspartneren 

har påvist under den lovfestede revisjonen, og de tiltakene de har truffet for å styre disse risikoene på en tilfredsstillende 

måte. 

c)  Revisorens eller den ansvarlige revisjonspartnerens begrunnelse, særlig med hensyn til vesentlighetsnivået og de vesentlige 

risikoene nevnt i bokstav b). 

d)  Enhver anmodning om råd som framlegges for eksterne sakkyndige, og anvendelsen av slike råd. 

e)  Arten og omfanget av korrigert og ukorrigert feilinformasjon i finansregnskapet som ble påvist under revisjonen. 

f)  Spørsmålene som er drøftet med revisjonsutvalget og det reviderte foretakets ledelses- og/eller kontrollorganer. 

g)  Spørsmålene som er drøftet med vedkommende myndigheter og eventuelt med andre tredjemenn. 

h)  Hvorvidt de dokumentene og opplysningene som kontrolløren har valgt ut fra oppdragsdokumentasjonen, støtter revisorens 

eller den ansvarlige revisjonspartnerens konklusjoner i utkastet til revisjonsberetningen og rapporten omhandlet i 

henholdsvis artikkel 10 og 11.  
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6.  Kontrolløren skal drøfte resultatene av oppdragskontrollen med revisoren eller den ansvarlige revisjonspartneren. 

Revisjonsselskapet skal fastsette framgangsmåter for å avgjøre hvordan eventuell uenighet mellom den ansvarlige revisjons-

partneren og kontrolløren skal løses. 

7.  Revisoren eller revisjonsselskapet og kontrolløren skal føre en oversikt over resultatene av oppdragskontrollen, sammen 

med betraktningene som ligger til grunn for disse resultatene. 

Artikkel 9 

Internasjonale revisjonsstandarder 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta, gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 39, de internasjonale 

revisjonsstandardene omhandlet i artikkel 26 i direktiv 2006/43/EF på området revisjonsutøvelse, uavhengighet og intern 

kvalitetsstyring av revisorer og revisjonsselskaper med henblikk på å anvende disse standardene i Unionen, forutsatt at de 

oppfyller kravene i artikkel 26 nr. 3 bokstav a), b) og c) i direktiv 2006/43/EF og ikke endrer eller utfyller andre krav i denne 

forordning enn dem som er fastsatt i artikkel 7, 8 og 18 i denne forordning. 

Artikkel 10 

Revisjonsberetning 

1.  Revisoren eller revisjonsselskapet skal framlegge resultatene av den lovfestede revisjonen av foretaket av allmenn 

interesse i en revisjonsberetning. 

2.  Revisjonsberetningen skal utarbeides i samsvar med bestemmelsene i artikkel 28 i direktiv 2006/43/EF, og skal i tillegg 

minst 

a)  angi hvem eller hvilket organ som har valgt revisoren eller revisjonsselskapet, 

b)  angi datoen da revisoren eller revisjonsselskapet ble valgt og oppdragets sammenhengende varighet, herunder tidligere 

forlengelser og gjenoppnevninger, 

c)  gi følgende opplysninger for å underbygge revisors konklusjon: 

i)  en beskrivelse av de mest betydningsfulle anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon, herunder anslåtte risikoer for 

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter, 

ii)  et sammendrag av revisors håndtering av disse risikoene, og 

iii)  dersom det er relevant, de viktigste observasjonene som er gjort i forbindelse med disse risikoene. 

Der det er relevant for ovennevnte opplysninger i revisjonsberetningen om hver av de mest betydningsfulle anslåtte 

risikoene for vesentlig feilinformasjon, skal revisjonsberetningen inneholde en tydelig henvisning til de relevante 

opplysningene i finansregnskapet. 

d)  forklare i hvilken utstrekning den lovfestede revisjonen ble ansett å være i stand til å avdekke uregelmessigheter, herunder 

misligheter, 

e)  bekrefte at revisors konklusjon er i samsvar med tilleggsrapporten til revisjonsutvalget nevnt i artikkel 11, 

f)  erklære at det ikke er ytt forbudte andre tjenester enn revisjon, som omhandlet i artikkel 5 nr. 1, og at revisoren eller 

revisjonsselskapet har vært uavhengig av det reviderte foretaket under hele revisjonen, 

g)  angi eventuelle tjenester, i tillegg til lovfestet revisjon, som ble ytt av revisoren eller revisjonsselskapet til det reviderte 

foretaket og dets kontrollerte foretak, og som det ikke er opplyst om i årsberetningen eller i finansregnskapet.  
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Medlemsstatene kan fastsette tilleggskrav til revisjonsberetningens innhold. 

3.  Med unntak for kravene i nr. 2 bokstav e) skal revisjonsberetningen ikke inneholde krysshenvisninger til tilleggsrapporten 

som skal framlegges for revisjonsutvalget i samsvar med artikkel 11. Revisjonsberetningen skal være klart og entydig 

formulert. 

4.  Revisoren eller revisjonsselskapet skal ikke benytte navnet på en vedkommende myndighet på en slik måte at det 

indikerer eller antyder at denne myndigheten støtter eller har godkjent revisjonsberetningen. 

Artikkel 11 

Tilleggsrapport til revisjonsutvalget 

1.  Revisorer eller revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, skal framlegge en 

tilleggsrapport for det reviderte foretakets revisjonsutvalg senest på datoen for avgivelse av revisjonsberetningen omhandlet i 

artikkel 10. Medlemsstatene kan dessuten kreve at denne tilleggsrapporten skal framlegges for det reviderte foretakets 

administrasjons- eller kontrollorgan. 

Dersom det reviderte foretaket ikke har et revisjonsutvalg, skal tilleggsrapporten framlegges for det organet som utøver 

tilsvarende funksjoner i det reviderte foretaket. Medlemsstatene kan tillate at revisjonsutvalget framlegger denne tilleggs-

rapporten for slike tredjeparter som er angitt i nasjonal lovgivning. 

2.  Tilleggsrapporten til revisjonsutvalget skal være skriftlig. Rapporten skal forklare resultatene av den lovfestede 

revisjonen, og skal minst 

a)  inneholde erklæringen om uavhengighet nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav a), 

b)  dersom den lovfestede revisjonen ble foretatt av et revisjonsselskap, skal rapporten identifisere alle ansvarlige 

revisjonspartnere som deltok i revisjonen, 

c)  dersom revisoren eller revisjonsselskapet har truffet tiltak for at deres virksomhet skal utføres av en annen revisor eller et 

annet revisjonsselskap som ikke er medlem av det samme nettverket, eller har benyttet eksterne sakkyndige, opplyse om 

dette og bekrefte at revisoren eller revisjonsselskapet har mottatt en bekreftelse fra den andre revisoren eller det andre 

revisjonsselskapet og/eller den eksterne sakkyndige om deres uavhengighet, 

d)  beskrive arten, hyppigheten og omfanget av kommunikasjon med revisjonsutvalget eller med det organet som utøver 

tilsvarende funksjoner i det reviderte foretaket, ledelsesorganet og administrasjons- eller kontrollorganet i det reviderte 

foretaket, herunder datoene for møter med disse organene, 

e)  inneholde en beskrivelse av revisjonens art og omfang, 

f)  dersom flere enn én revisor eller ett revisjonsselskap er valgt, beskrive fordelingen av oppgaver mellom revisorene og/eller 

revisjonsselskapene, 

g)  beskrive revisjonsmetoden som er anvendt, herunder hvilke poster i balansen som er kontrollert direkte, og hvilke poster 

som er kontrollert på grunnlag av systemkontroll og kontroll med overholdelsen av rutiner, herunder en forklaring på 

eventuelle vesentlige forskjeller i omfanget av slike kontroller sammenlignet med foregående år, selv om det foregående 

årets lovfestede revisjon ble foretatt av en annen revisor eller et annet revisjonsselskap, 

h)  angi det kvantitative vesentlighetsnivået som anvendes for å foreta lovfestet revisjon av finansregnskapet som helhet, og 

ved behov vesentlighetsnivået eller -nivåene for bestemte klasser av transaksjoner, kontosaldoer eller noteopplysninger 

samt angi de kvalitative faktorene som ble tatt i betraktning ved fastsettelse av vesentlighetsnivået, 

i)  rapportere og forklare vurderinger av hendelser eller forhold som er påvist i løpet av revisjonen, og som kan føre til 

betydelig tvil om foretakets evne til fortsatt drift, og hvorvidt de utgjør en vesentlig usikkerhet, og legge fram et 

sammendrag av alle garantier, støttebrev (comfort letters), tilsagn om at myndighetene vil gripe inn og andre støttetiltak 

som det er tatt hensyn til ved vurdering av evnen til fortsatt drift,  
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j)  rapportere om eventuelle vesentlige mangler i det reviderte foretakets eller, når det gjelder konsernregnskapet, mor-

foretakets interne finansielle kontrollsystemer og/eller i regnskapssystemet. For hver slik vesentlig mangel skal det i 

tilleggsrapporten angis om ledelsen har rettet den opp, 

k)  rapportere om eventuelle viktige forhold som gjelder faktisk eller mistenkt manglende overholdelse av lover og forskrifter 

eller vedtekter, som ble påvist under revisjonen, i den utstrekning de anses å være relevante for at revisjonsutvalget kan 

utføre sine oppgaver, 

l)  rapportere og vurdere verdsettingsmetodene som er anvendt på de forskjellige postene i årsregnskapet eller konsern-

regnskapet, herunder eventuelle virkninger av endringer av disse metodene, 

m)  ved lovfestet revisjon av konsernregnskap, forklare konsolideringens omfang og de utelukkingskriteriene som det reviderte 

foretaket har anvendt på foretak som eventuelt ikke er konsoliderte inn, og hvorvidt disse anvendte kriteriene er i samsvar 

med regelverket for finansiell rapportering, 

n)  dersom det er relevant, angi eventuelt revisjonsarbeid som i forbindelse med lovfestet revisjon av konsernregnskap er utført 

av tredjestatsrevisorer, revisorer, tredjestatsrevisjonsselskaper eller revisjonsselskaper som ikke er medlemmer av det 

samme nettverket som revisoren for konsernregnskapet tilhører, 

o)  opplyse om det reviderte foretaket har framlagt alle forklaringer og dokumenter som det har blitt bedt om, 

p)  rapportere om 

i)  eventuelle betydelige vanskeligheter som har oppstått i forbindelse med den lovfestede revisjonen, 

ii)  eventuelle vesentlige spørsmål som har oppstått i forbindelse med den lovfestede revisjonen, og som er drøftet med 

eller har vært gjenstand for korrespondanse med ledelsen, og 

iii)  eventuelle andre spørsmål som har oppstått i forbindelse med den lovfestede revisjonen, og som etter revisors 

profesjonelle skjønn har vesentlig betydning for tilsynet med den finansielle rapporteringen. 

Medlemsstatene kan fastsette tilleggskrav til innholdet i tilleggsrapporten til revisjonsutvalget. 

På anmodning fra en revisor, et revisjonsselskap eller revisjonsutvalget skal revisoren eller revisjonsselskapet drøfte viktige 

spørsmål som har oppstått i forbindelse med den lovfestede revisjonen og omhandles i tilleggsrapporten til revisjonsutvalget, og 

særlig i første ledd bokstav j), med det reviderte foretakets revisjonsutvalg, administrasjonsorgan eller, dersom det er relevant, 

kontrollorgan. 

3.  Dersom det er valgt flere enn én revisor eller ett revisjonsselskap samtidig, og det har oppstått uenighet mellom dem om 

revisjonsprosedyrer, regnskapsregler eller andre spørsmål som gjelder utførelse av den lovfestede revisjonen, skal årsakene til 

uenigheten forklares i tilleggsrapporten til revisjonsutvalget. 

4.  Tilleggsrapporten til revisjonsutvalget skal undertegnes og dateres. Dersom et revisjonsselskap foretar den lovfestede 

revisjonen, skal tilleggsrapporten til revisjonsutvalget minst undertegnes av de revisorene som foretar lovfestet revisjon på 

vegne av revisjonsselskapet. 

5.  Revisorene eller revisjonsselskapene skal på anmodning, og i samsvar med nasjonal lovgivning, straks gjøre tilleggs-

rapporten tilgjengelig for vedkommende myndigheter som er omhandlet i artikkel 20 nr. 1.  
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Artikkel 12 

Rapportering til tilsynsmyndighetene for foretak av allmenn interesse 

1.  Uten at det berører artikkel 55 i direktiv 2004/39/EF, artikkel 63 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1), 

artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2007/64/EF, artikkel 106 i direktiv 2009/65/EF, artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2009/110/EF og artikkel 72 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(2) skal revisoren eller revisjonsselskapet som foretar lovfestet revisjon av et 

foretak av allmenn interesse, ha plikt til umiddelbart å oversende til vedkommende myndigheter som fører tilsyn med det 

berørte foretaket av allmenn interesse, eller, dersom det er fastsatt av den berørte medlemsstat, til vedkommende myndighet 

som har ansvar for tilsynet med revisoren eller revisjonsselskapet, alle opplysninger om det berørte foretaket av allmenn 

interesse som de har fått kjennskap til under den lovfestede revisjonen, og som kan føre til følgende: 

a)  En vesentlig overtredelse av lover og forskrifter som fastsetter vilkårene for godkjenning, eller som særskilt omhandler 

utøvelsen av virksomhet i slike foretak av allmenn interesse. 

b)  En vesentlig trussel mot eller tvil om det berørte foretakets fortsatte drift. 

c)  En konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om finansregnskapet, en negativ konklusjon eller en konklusjon med 

forbehold. 

Revisorer eller revisjonsselskaper skal også ha plikt til å rapportere all informasjon nevnt i første ledd bokstav a), b) eller c) 

som de får kjennskap til i forbindelse med lovfestet revisjon av et foretak som har nære forbindelser med et foretak av allmenn 

interesse som de også utfører lovfestet revisjon av. I denne artikkel menes med «nære forbindelser» det samme som i artikkel 4 

nr. 1 punkt 38 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(3). 

Medlemsstatene kan kreve ytterligere opplysninger fra revisoren eller revisjonsselskapet, forutsatt at det er nødvendig for et 

effektivt tilsyn med finansmarkedet i samsvar med nasjonal lovgivning. 

2.  Det skal opprettes en effektiv dialog mellom vedkommende myndigheter som fører tilsyn med kredittinstitusjoner og 

forsikringsforetak på den ene side, og revisorene og revisjonsselskapene som foretar lovfestet revisjon av disse institusjonene 

og foretakene på den annen. Begge parter i dialogen skal ha ansvar for at dette kravet overholdes. 

Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) og CEAOB skal minst en gang i året organisere et møte med de revisorene og 

revisjonsselskapene eller nettverkene som foretar lovfestet revisjon av alle globalt systemviktige finansinstitusjoner som er 

godkjent i Unionen og er identifisert internasjonalt, med sikte på å underrette ESRB om eventuelle sektorspesifikke eller 

vesentlige endringer i disse systemviktige finansinstitusjonene. 

For å gjøre det lettere å utføre oppgavene nevnt i første ledd, skal Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil-

synsmyndighet – EBA) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste-

pensjoner – EIOPA) i samsvar med henholdsvis artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(4) og 

artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(5), idet de tar hensyn til gjeldende tilsynspraksis, utstede 

retningslinjer til vedkommende myndigheter som fører tilsyn med kredittinstitusjoner og forsikringsforetak.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48). 
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3.  Dersom revisoren eller revisjonsselskapet eller eventuelt nettverket i god tro formidler, til vedkommende myndigheter 

eller til ESRB og CEAOB, opplysninger nevnt i nr. 1 eller opplysninger som har framkommet under dialogen omhandlet i nr. 2, 

skal dette ikke anses som et brudd på taushetsplikten i henhold til kontrakt eller i henhold til lov eller forskrift. 

Artikkel 13 

Åpenhetsrapport 

1.  En revisor eller et revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, skal offentliggjøre en 

årlig åpenhetsrapport senest innen fire måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Åpenhetsrapporten skal offentliggjøres på 

revisorens eller revisjonsselskapets nettsted og være tilgjengelig på nettstedet i minst fem år fra den dag den offentliggjøres på 

nettstedet. Dersom revisoren er ansatt i et revisjonsselskap, skal de forpliktelsene som følger av denne artikkel, påhvile 

revisjonsselskapet. 

Det skal være tillatt for en revisor eller et revisjonsselskap å ajourføre sine årlige åpenhetsrapporter. I slike tilfeller skal 

revisoren eller revisjonsselskapet opplyse om at rapporten er en ajourført versjon, og den opprinnelige versjonen av rapporten 

skal fortsatt være tilgjengelig på nettstedet. 

Revisorer og revisjonsselskaper skal underrette vedkommende myndigheter om at åpenhetsrapporten er offentliggjort på 

revisorens eller revisjonsselskapets nettsted, eller at den er ajourført. 

2.  Den årlige åpenhetsrapporten skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  En beskrivelse av revisjonsselskapets juridiske struktur og eierskap. 

b)  Dersom revisoren eller revisjonsselskapet er medlem av et nettverk: 

i)  en beskrivelse av nettverket og de juridiske og strukturelle ordningene i nettverket, 

ii)  navnet på hver alenepraktiserende revisor eller hvert revisjonsselskap som er medlem av nettverket, 

iii)  de landene der hver alenepraktiserende revisor eller hvert revisjonsselskap som er medlem av nettverket, er kvalifisert 

som revisor eller har sitt forretningskontor, sin hovedadministrasjon eller sitt primære forretningssted, 

iv)  den samlede omsetningen fra den lovfestede revisjonen av årsregnskap og konsernregnskap for de alenepraktiserende 

revisorene og for revisjonsselskapene som er medlemmer av nettverket. 

c)  En beskrivelse av revisjonsselskapets styringsstruktur. 

d)  En beskrivelse av revisorens eller revisjonsselskapets system for intern kvalitetsstyring og en erklæring fra administrasjons- 

eller ledelsesorganet om systemets effektivitet. 

e)  En angivelse av når siste kvalitetskontroll som omhandlet i artikkel 26 ble foretatt. 

f)  En liste over foretak av allmenn interesse som revisoren eller revisjonsselskapet har foretatt lovfestet revisjon for i løpet av 

det foregående regnskapsåret. 

g)  En erklæring om revisorens eller revisjonsselskapets uavhengighetstiltak som også bekrefter at det er utført en intern 

gjennomgåelse av at uavhengighetskravene er oppfylt. 

h)  En erklæring om de retningslinjene revisoren eller revisjonsselskapet følger med hensyn til etterutdanning av revisorene 

nevnt i artikkel 13 i direktiv 2006/43/EF.  



Nr. 55/502 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

i)  Opplysninger om grunnlaget for partnernes vederlag i revisjonsselskaper. 

j)  En beskrivelse av revisorens eller revisjonsselskapets retningslinjer for rotasjon av ansvarlige revisjonspartnere og 

medarbeidere i samsvar med artikkel 17 nr. 7. 

k)  Dersom dette ikke er gitt i finansregnskapet i henhold til artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2013/34/EU, opplysninger om revisorens 

eller revisjonsselskapets samlede omsetning, inndelt i følgende kategorier: 

i)  inntekter fra lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap for foretak av allmenn interesse og for foretak som 

tilhører et konsern hvis morforetak er et foretak av allmenn interesse, 

ii)  inntekter fra lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap for andre foretak, 

iii)  inntekter fra tillatte andre tjenester enn revisjon som ytes til foretak som revideres av revisoren eller revisjonsselskapet, 

og 

iv)  inntekter fra andre tjenester enn revisjon som ytes til andre foretak. 

Revisoren eller revisjonsselskapet kan i unntakstilfeller beslutte ikke å gi de opplysningene som kreves i første ledd bokstav f), i 

den grad det er nødvendig for å redusere en overhengende og betydelig trussel mot en persons sikkerhet. Revisoren eller 

revisjonsselskapet skal kunne dokumentere overfor vedkommende myndighet at en slik trussel foreligger. 

3.  Åpenhetsrapporten skal undertegnes av revisoren eller revisjonsselskapet. 

Artikkel 14 

Opplysninger til vedkommende myndigheter 

Revisorer og revisjonsselskaper skal hvert år gi vedkommende myndighet en liste over de reviderte foretakene av allmenn 

interesse etter inntektene de genererer, med følgende videre inndeling av disse inntektene: 

a)  inntekter fra lovfestet revisjon, 

b)  inntekter fra andre tjenester enn revisjon, unntatt dem som er nevnt i artikkel 5 nr. 1, som kreves i henhold til Unionens 

regelverk eller nasjonal lovgivning, og 

c)  inntekter fra andre tjenester enn revisjon, unntatt dem som er nevnt i artikkel 5 nr. 1, som ikke kreves i henhold til Unionens 

regelverk eller nasjonal lovgivning. 

Artikkel 15 

Dokumentasjon 

Revisorer og revisjonsselskaper skal oppbevare dokumentene og opplysningene som er nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 6, 

artikkel 7, artikkel 8 nr. 4–7, artikkel 10 og 11, artikkel 12 nr. 1 og 2, artikkel 14, artikkel 16 nr. 2, 3 og 5 i denne forordning og 

i artikkel 22b, 24a, 24b, 27 og 28 i direktiv 2006/43/EF, i en periode på minst fem år etter at disse dokumentene eller 

opplysningene er utarbeidet. 

Medlemsstatene kan kreve at revisorer og revisjonsselskaper oppbevarer dokumentene og opplysningene nevnt i første ledd i et 

lengre tidsrom i samsvar med nasjonale regler for vern av personopplysninger og for forvaltningssaker og rettergang.  
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AVDELING III 

VALG AV REVISORER ELLER REVISJONSSELSKAPER I FORETAK AV ALLMENN INTERESSE 

Artikkel 16 

Valg av revisorer eller revisjonsselskaper 

1.  Ved anvendelse av artikkel 37 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF får vilkårene fastsatt i nr. 2–5 i denne artikkel anvendelse når 

foretak av allmenn interesse velger revisorer eller revisjonsselskaper, men de kan være omfattet av nr. 7. 

Dersom artikkel 37 nr. 2 i direktiv 2006/43/EF får anvendelse, skal foretaket av allmenn interesse underrette vedkommende 

myndighet om bruk av de alternative systemene eller framgangsmåtene nevnt i den artikkelen. I så fall får nr. 2–5 i denne 

artikkel ikke anvendelse. 

2.  Revisjonsutvalget skal sende en anbefaling til det reviderte foretakets administrasjons- eller kontrollorgan om valget av 

revisor eller revisjonsselskap. 

Med mindre det gjelder fornyelse av et revisjonsoppdrag i samsvar med artikkel 17 nr. 1 og artikkel 17 nr. 2, skal anbefalingen 

begrunnes og inneholde minst to alternativer til revisjonsoppdraget, og revisjonsutvalget skal med en behørig begrunnelse angi 

hvilket det foretrekker. 

I sin anbefaling skal revisjonsutvalget erklære at dens anbefaling ikke er påvirket av en tredjepart, og at den ikke er blitt 

underlagt noen klausul av den typen som er nevnt i nr. 6. 

3.  Med mindre det gjelder fornyelse av et revisjonsoppdrag i samsvar med artikkel 17 nr. 1 og artikkel 17 nr. 2, skal 

revisjonsutvalgets anbefaling nevnt i nr. 2 i denne artikkel utarbeides etter en utvelgingsprosedyre som organiseres av det 

reviderte foretaket, idet det tas hensyn til følgende kriterier: 

a)  Det reviderte foretaket skal stå fritt til å invitere enhver revisor eller ethvert revisjonsselskap til å inngi anbud på lovfestede 

revisjonstjenester, forutsatt at vilkåret i artikkel 17 nr. 3 er oppfylt og at anbudskonkurransen ikke er organisert på en måte 

som utelukker deltakelse i utvelgingsprosedyren fra foretak som i foregående kalenderår mottok mindre enn 15 % av de 

samlede revisjonshonorarene fra foretak av allmenn interesse i den berørte medlemsstaten. 

b)  Det reviderte foretaket skal utarbeide anbudsgrunnlaget for de revisorene eller revisjonsselskapene som er invitert til å inngi 

anbud. Anbudsgrunnlaget skal gi en tydelig beskrivelse av det reviderte foretakets virksomhet og av hvilken type lovfestet 

revisjon som skal foretas. Anbudsgrunnlaget skal inneholde åpne og ikke-diskriminerende utvelgingskriterier som det 

reviderte foretaket skal bruke for å vurdere anbudene fra revisorer eller revisjonsselskaper. 

c)  Det reviderte foretaket kan selv velge utvelgingsprosedyre, og det kan føre direkte forhandlinger med berørte anbydere i 

forbindelse med denne prosedyren. 

d)  Dersom vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 20 i samsvar med unionsretten eller nasjonal lovgivning krever at 

revisorer og revisjonsselskaper skal oppfylle visse kvalitetsstandarder, skal disse standardene inngå i anbudsgrunnlaget. 

e)  Det reviderte foretaket skal vurdere anbudene fra revisorene eller revisjonsselskapene i samsvar med utvelgingskriteriene som 

er fastsatt i anbudsgrunnlaget. Det reviderte foretaket skal utarbeide en rapport om konklusjonene av utvelgingsprosedyren, og 

rapporten skal godkjennes av revisjonsutvalget. Det reviderte foretaket og revisjonsutvalget skal ta hensyn til alle resultater 

eller konklusjoner i eventuelle inspeksjonsrapporter om revisorer eller revisjonsselskaper som inngir anbud, som nevnt i 

artikkel 26 nr. 8, og som vedkommende myndighet har offentliggjort i henhold til artikkel 28 bokstav d).  



Nr. 55/504 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.7.2019 

 

f)  Det reviderte foretaket skal på anmodning kunne dokumentere overfor vedkommende myndighet nevnt i artikkel 20 at 

utvelgingsprosedyren er gjennomført på en rettferdig måte. 

Revisjonsutvalget skal ha ansvar for utvelgingsprosedyren nevnt i første ledd. 

Ved anvendelse av første ledd bokstav a) skal vedkommende myndighet nevnt i artikkel 20 nr. 1 offentliggjøre en liste over de 

berørte revisorene og revisjonsselskapene, og listen skal ajourføres årlig. Vedkommende myndighet skal anvende de 

opplysningene som revisorer og revisjonsselskaper framlegger i henhold til artikkel 14, for å foreta relevante beregninger. 

4.  Foretak av allmenn interesse som oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav f) og t) i direktiv 2003/71/EF, er 

ikke forpliktet til å anvende utvelgingsprosedyren omhandlet i nr. 3. 

5.  Forslaget til det reviderte foretakets generalforsamling om valg av revisorer eller revisjonsselskaper skal omfatte den 

anbefalingen og det foretrukne alternativet nevnt i nr. 2 som er framlagt av revisjonsutvalget eller av det organet som utfører 

tilsvarende funksjoner. 

Dersom forslaget avviker fra revisjonsutvalgets foretrukne alternativ, skal forslaget inneholde en begrunnelse for at revisjons-

utvalgets anbefaling ikke er fulgt. Revisoren eller revisjonsselskapet som anbefales av administrasjons- eller kontrollorganet, 

må imidlertid ha deltatt i utvelgingsprosedyren som beskrives i nr. 3. Dette ledd får ikke anvendelse dersom revisjonsutvalgets 

funksjoner ivaretas av administrasjons- eller kontrollorganet. 

6.  Alle vilkår i en avtale inngått mellom et foretak av allmenn interesse og en tredjepart som begrenser valgmuligheten for 

dette foretakets generalforsamling, som nevnt i artikkel 37 i direktiv 2006/43/EF, til visse kategorier eller lister over revisorer 

eller revisjonsselskaper når det gjelder valget av en bestemt revisor eller et bestemt revisjonsselskap til å foreta lovfestet 

revisjon av dette foretaket, skal anses som ugyldige. 

Foretaket av allmenn interesse skal direkte og umiddelbart underrette vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 20 dersom en 

tredjepart prøver å pålegge et slikt avtalevilkår eller på annen måte utilbørlig prøver å påvirke den beslutningen som 

generalforsamlingen tar om valget av revisor eller revisjonsselskap. 

7.  Medlemsstatene kan beslutte at et minste antall revisorer eller revisjonsselskaper under visse omstendigheter skal velges 

av foretak av allmenn interesse, og fastsette vilkårene for forbindelsene mellom de valgte revisorene eller revisjonsselskapene. 

Dersom en medlemsstat fastsetter slike krav, skal den underrette Kommisjonen og den berørte europeiske tilsynsmyndigheten 

om dette. 

8.  Dersom det reviderte foretaket har en valgkomité som aksjeeiere eller deltakere utøver betydelig innflytelse på, og som 

har i oppgave å gi anbefalinger om valget av revisorer, kan medlemsstatene tillate at denne valgkomiteen ivaretar de av 

revisjonsutvalgets funksjoner som er fastsatt i denne artikkel, og kreve at utvalget framlegger anbefalingen nevnt i nr. 2 for 

generalforsamlingen. 

Artikkel 17 

Revisjonsoppdragets varighet 

1.  Et foretak av allmenn interesse skal velge en revisor eller et revisjonsselskap for en første oppdragsperiode på minst ett år. 

Oppdraget kan forlenges. 

Verken den første oppdragsperioden til en bestemt revisor eller et bestemt revisjonsselskap, eller denne sammen med 

forlengelser av oppdraget, skal vare lenger enn ti år.  
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2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene 

a)  kreve at den første oppdragsperioden nevnt i nr. 1 har en varighet på mer enn ett år, 

b)  fastsette en lengste tillatte varighet på mindre enn ti år for oppdragene nevnt i nr. 1 annet ledd. 

3.  Etter utløpet av lengste tillatte varighet for oppdrag nevnt i nr. 1 annet ledd eller i nr. 2 bokstav b), eller etter utløpet av 

varigheten for oppdrag som er forlenget i samsvar med nr. 4 eller 6, skal verken revisoren eller revisjonsselskapet eller 

eventuelt medlemmer av deres nettverk i Unionen foreta lovfestet revisjon av det samme foretaket av allmenn interesse i den 

etterfølgende fireårsperioden. 

4.  Som unntak fra nr. 1 og nr. 2 bokstav b) kan medlemsstatene fastsette at lengste tillatte varighet som nevnt i nr. 1 annet 

ledd og i nr. 2 bokstav b) kan forlenges til en varighet på høyst 

a)  20 år dersom en offentlig anbudsprosedyre for lovfestet revisjon gjennomføres i samsvar med artikkel 16 nr. 2–5, med 

virkning fra utløpet av de lengste varighetene nevnt i nr. 1 annet ledd og i nr. 2 bokstav b), eller 

b)  24 år dersom flere enn én revisor eller ett revisjonsselskap samtidig utfører oppdraget etter utløpet av de lengste tillatte 

varighetene nevnt i nr. 1 annet ledd og i nr. 2 bokstav b), forutsatt at den lovfestede revisjonen resulterer i avgivelse av den 

felles revisjonsberetningen som nevnt i artikkel 28 i direktiv 2006/43/EF. 

5.  De lengste tillatte varighetene nevnt i nr. 1 annet ledd og i nr. 2 bokstav b) skal forlenges bare dersom administrasjons- 

eller kontrollorganet, på grunnlag av en anbefaling fra revisjonsutvalget, i samsvar med nasjonal lovgivning foreslår for 

generalforsamlingen at oppdraget fornyes, og at dette forslaget blir godkjent. 

6.  Etter utløpet av de lengste tillatte varighetene nevnt i nr. 1 annet ledd, i nr. 2 bokstav b) eller i nr. 4, alt etter hva som er 

relevant, kan foretaket av allmenn interesse unntaksvis søke vedkommende myndighet nevnt i artikkel 20 nr. 1 om en 

ytterligere forlengelse av oppdraget, såframt vilkårene i nr. 4 bokstav a) eller b) er oppfylt. En slik ytterligere oppdragsperiode 

skal ikke overstige to år. 

7.  De ansvarlige revisjonspartnerne som har ansvar for å foreta lovfestet revisjon, skal avslutte sin deltakelse i den lovfestede 

revisjonen av det reviderte foretaket senest sju år fra den dato de ble utpekt. De skal ikke delta i lovfestet revisjon av det 

reviderte foretaket igjen før tre år etter at de avsluttet sin deltakelse. 

Som et unntak kan medlemsstatene kreve at ansvarlige revisjonspartnere som har ansvar for å foreta lovfestet revisjon, avslutter 

sin deltakelse i den lovfestede revisjonen av det reviderte foretaket før det har gått sju år fra den dato de ble utpekt. 

Revisoren eller revisjonsselskapet skal innføre en hensiktsmessig ordning for gradvis rotasjon av de ledende medarbeiderne 

som deltar i den lovfestede revisjonen, herunder minst de medarbeiderne som er registrert som revisorer. Ordningen for gradvis 

rotasjon skal gjennomføres slik at medarbeiderne på oppdraget skiftes ut enkeltvis, og ikke samtidig. Den skal stå i forhold til 

omfanget av og kompleksiteten i revisorens eller revisjonsselskapets virksomhet. 

Revisoren eller revisjonsselskapet skal kunne dokumentere overfor vedkommende myndighet at en slik ordning anvendes 

effektivt og tilpasses omfanget av og kompleksiteten i revisorens eller revisjonsselskapets virksomhet. 

8.  Ved anvendelse av denne artikkel skal revisjonsoppdragets varighet beregnes fra det første regnskapsåret som omfattes av 

den avtalen om revisjonsoppdraget der revisoren eller revisjonsselskapet første gang ble valgt til å foreta flere påfølgende 

lovfestede revisjoner for det samme foretaket av allmenn interesse.  
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Ved anvendelse av denne artikkel skal revisjonsselskapet omfatte andre foretak som revisjonsselskapet har ervervet eller 

fusjonert med. 

Dersom det er usikkerhet om tidspunktet da revisoren eller revisjonsselskapet begynte å utføre flere påfølgende lovfestede 

revisjoner for foretaket av allmenn interesse, for eksempel på grunn av fusjoner og oppkjøp eller endringer i eierstrukturen, skal 

revisoren eller revisjonsselskapet umiddelbart underrette vedkommende myndighet om denne usikkerheten, og sistnevnte skal 

fastsette hvilken dato som er relevant ved anvendelse av første ledd. 

Artikkel 18 

Overleveringsmappe 

Dersom en revisor eller et revisjonsselskap erstattes med en annen revisor eller et annet revisjonsselskap, skal førstnevnte 

revisor eller revisjonsselskap oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF. 

Med forbehold for artikkel 15 skal den tidligere revisoren eller det tidligere revisjonsselskapet også gi den nye revisoren eller 

det nye revisjonsselskapet tilgang til tilleggsrapportene omhandlet i artikkel 11 for tidligere år og eventuelle opplysninger som 

er oversendt til vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 12 og 13. 

Den tidligere revisoren eller det tidligere revisjonsselskapet skal kunne dokumentere overfor vedkommende myndighet at slike 

opplysninger er gitt til den nye revisoren eller det nye revisjonsselskapet. 

Artikkel 19 

Revisorens og revisjonsselskapets avsettelse og fratreden 

Uten at det berører artikkel 38 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, skal enhver vedkommende myndighet som er utpekt av en 

medlemsstat i samsvar med artikkel 20 nr. 2 i denne forordning, oversende opplysninger om revisorens eller revisjonsselskapets 

avsettelse eller fratreden i løpet av oppdragsperioden og gi en fyllestgjørende forklaring på årsaken til dette, til vedkommende 

myndighet nevnt i artikkel 20 nr. 1. 

AVDELING IV 

OVERVÅKING AV VIRKSOMHETEN TIL REVISORER OG REVISJONSSELSKAPER SOM FORETAR LOVFESTET 

REVISJON AV FORETAK AV ALLMENN INTERESSE 

KAPITTEL I 

Vedkommende myndigheter 

Artikkel 20 

Utpeking av vedkommende myndigheter 

1.  Vedkommende myndigheter som har ansvar for å utføre oppgavene fastsatt i denne forordning og for å sikre at 

bestemmelsene i denne forordning anvendes, skal utpekes blant følgende: 

a)  vedkommende myndighet nevnt i artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF, 

b)  vedkommende myndighet nevnt i artikkel 24 nr. 4 bokstav h) i direktiv 2004/109/EF, 

c)  vedkommende myndighet nevnt i artikkel 32 i direktiv 2006/43/EF.  
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2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte at ansvaret for å sikre at alle eller deler av bestemmelsene i avdeling III 

i denne forordning får anvendelse, skal overlates til vedkommende myndigheter nevnt i 

a)  artikkel 48 i direktiv 2004/39/EF, 

b)  artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF, 

c)  artikkel 24 nr. 4 bokstav h) i direktiv 2004/109/EF, 

d)  artikkel 20 i direktiv 2007/64/EF, 

e)  artikkel 30 i direktiv 2009/138/EF, 

f)  artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2013/36/EU, 

eller til andre myndigheter som er utpekt i henhold til nasjonal lovgivning. 

3.  Dersom flere enn én vedkommende myndighet er utpekt i henhold til nr. 1 og 2, skal de være organisert på en slik måte at 

deres oppgaver er klart fordelt. 

4.  Nr. 1, 2 og 3 skal ikke berøre en medlemsstats rett til å iverksette særskilte juridiske og administrative ordninger for 

oversjøiske land og territorier som medlemsstaten har særlige forbindelser med. 

5.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke vedkommende myndigheter som er utpekt med henblikk på 

anvendelse av denne forordning. 

Kommisjonen skal samle disse opplysningene og offentliggjøre dem. 

Artikkel 21 

Vilkår om uavhengighet 

Vedkommende myndigheter skal være uavhengige av revisorer og revisjonsselskaper. 

Vedkommende myndigheter kan rådføre seg med sakkyndige som nevnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav c) med sikte på å utføre 

spesifikke oppgaver, og kan også bistås av sakkyndige når det er nødvendig for korrekt utførelse av myndighetenes oppgaver. I 

slike tilfeller skal de sakkyndige ikke delta i beslutningstaking. 

En person skal ikke være medlem av styringsorganet i eller ha ansvar for beslutningstakingen til disse myndighetene dersom 

denne personen i forbindelse med sin deltakelse eller i løpet av de siste tre årene 

a)  har foretatt lovfestet revisjon, 

b)  har hatt stemmerett i et revisjonsselskap, 

c)  har vært medlem av et revisjonsselskaps administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, 

d)  har vært partner i, ansatt i eller på annen måte har inngått avtale med et revisjonsselskap. 

Disse myndighetenes finansiering skal være sikker og fri for enhver utilbørlig påvirkning fra revisorer eller revisjonsselskaper.  
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Artikkel 22 

Taushetsplikt for vedkommende myndigheter 

Taushetsplikten skal gjelde for alle personer som er eller har vært ansatt hos, har eller har hatt oppdrag på uavhengig grunnlag 

for, eller deltar eller har deltatt i styringen av, vedkommende myndigheter eller en myndighet eller et organ som har fått 

delegert oppgaver i henhold til artikkel 24 i denne forordning. De opplysninger som omfattes av taushetsplikten, kan ikke gis 

videre til noen annen person eller myndighet, unntatt når dette skjer i henhold til forpliktelsene fastsatt i denne forordning eller i 

en medlemsstats lover og forskrifter. 

Artikkel 23 

Vedkommende myndigheters myndighet 

1.  Uten at det berører artikkel 26, kan vedkommende myndigheter eller andre offentlige myndigheter i medlemsstatene ikke 

gripe inn i innholdet i revisjonsberetninger når de utfører sine oppgaver i henhold til denne forordning. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter gis den tilsyns- og undersøkelsesmyndighet de trenger for å 

kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning i samsvar med bestemmelsene i kapittel VII i direktiv 2006/43/EF. 

3.  Myndighet som nevnt i nr. 2 i denne artikkel skal minst omfatte myndighet til å 

a)  få tilgang til data knyttet til lovfestet revisjon eller andre dokumenter som innehas av revisorer eller revisjonsselskaper, i 

enhver form som er relevant for utførelsen av deres oppgaver, og til å få eller ta en kopi av dem, 

b)  innhente opplysninger knyttet til lovfestet revisjon fra enhver person, 

c)  foreta stedlige tilsyn av revisorer eller revisjonsselskaper, 

d)  henvise saker til straffeforfølgning, 

e)  engasjere sakkyndige til å foreta verifikasjoner eller undersøkelser, 

f)  treffe administrative tiltak og ilegge sanksjoner som nevnt i artikkel 30a i direktiv 2006/43/EF. 

Vedkommende myndigheter kan utøve den myndighet som er nevnt i første ledd, bare i forbindelse med 

a)  revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, 

b)  personer som deltar i virksomheten til revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn 

interesse, 

c)  reviderte foretak av allmenn interesse, deres datterforetak og tilknyttede tredjeparter, 

d)  en tredjepart som revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse, har 

utkontraktert visse funksjoner eller oppgaver til, og 

e)  personer som på annen måte er tilknyttet eller forbundet med revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon 

av foretak av allmenn interesse. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter har mulighet til å utøve sin tilsyns- og undersøkelsesmyndighet 

på alle følgende måter: 

a)  direkte, 

b)  i samarbeid med andre myndigheter, 

c)  etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter.  
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5.  Vedkommende myndigheters tilsyns- og undersøkelsesmyndighet skal utøves i fullt samsvar med nasjonal lovgivning, og 

særlig prinsippene om respekt for privatliv og retten til forsvar. 

6.  Vedkommende myndigheters behandling av personopplysninger under utøvelsen av sin tilsyns- og undersøkelses-

myndighet i henhold til denne artikkel skal utføres i samsvar med direktiv 95/46/EF. 

Artikkel 24 

Delegering av oppgaver 

1.  Medlemsstatene kan delegere eller gi vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 20 nr. 1 tillatelse til å delegere alle 

oppgaver som skal utføres i henhold til denne forordning, til andre myndigheter eller organer som er utpekt eller på annen måte 

godkjent til å utføre slike oppgaver, unntatt oppgaver knyttet til 

a)  systemet for kvalitetskontroll omhandlet i artikkel 26, 

b)  undersøkelser i henhold til artikkel 23 i denne forordning og artikkel 32 i direktiv 2006/43/EF som følger av dette systemet 

for kvalitetskontroll eller av en henvisning fra en annen myndighet, og 

c)  sanksjoner og tiltak som omhandlet i kapittel VII i direktiv 2006/43/EF knyttet til kvalitetskontroller eller undersøkelse av 

lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse. 

2.  Andre myndigheters eller organers utførelse av oppgaver skal være uttrykkelig delegert av vedkommende myndighet. Ved 

delegering skal det angis hvilke oppgaver som delegeres og på hvilke vilkår de skal utføres. 

Når vedkommende myndighet delegerer oppgaver til andre myndigheter eller organer, skal den kunne ta tilbake den delegerte 

myndigheten fra sak til sak. 

3.  Vedkommende myndigheter eller organer skal organiseres slik at interessekonflikter unngås. Det endelige ansvaret for 

tilsynet med overholdelsen av denne forordning og gjennomføringstiltakene som vedtas i henhold til den, skal ligge hos den 

delegerende vedkommende myndighet. 

Vedkommende myndighet skal underrette Kommisjonen og medlemsstatenes vedkommende myndigheter om eventuelle 

ordninger som innføres med hensyn til delegering av oppgaver, herunder de nøyaktige vilkårene for delegeringen. 

4.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte å delegere oppgavene nevnt i nr. 1 bokstav c) til andre myndigheter 

eller organer som er utpekt eller på annen måte godkjent til å utføre slike oppgaver, dersom flertallet av personene som deltar i 

styringen av myndigheten eller organet, er uavhengige av revisoryrket. 

Artikkel 25 

Samarbeid med andre vedkommende myndigheter på nasjonalt plan 

Vedkommende myndigheter som er utpekt i henhold til artikkel 20 nr. 1, og eventuelle myndigheter som vedkommende 

myndighet har delegert oppgaver til, skal samarbeide på nasjonalt plan med 

a)  vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 32 nr. 4 i direktiv 2006/43/EF, 

b)  myndighetene nevnt i artikkel 20 nr. 2, uavhengig av om de er utpekt som vedkommende myndigheter med sikte på 

anvendelse av denne forordning, 

c)  de finansielle etterretningsenhetene og vedkommende myndighetene nevnt i artikkel 21 og 37 i direktiv 2005/60/EF. 

I forbindelse med et slikt samarbeid får taushetsplikten i henhold til artikkel 22 i denne forordning anvendelse.  
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KAPITTEL II 

Vedkommende myndigheters kvalitetskontroll, markedsovervåking og åpenhet 

Artikkel 26 

Kvalitetskontroll 

1.  I denne artikkel menes med 

a) «inspeksjoner» kvalitetskontroller av revisorer og revisjonsselskaper, som ledes av en inspektør, og som ikke utgjør en 

undersøkelse i henhold til artikkel 32 nr. 5 i direktiv 2006/43/EF, 

b) «inspektør» en kontrollør som oppfyller kravene i nr. 5 første ledd bokstav a) i denne artikkel, og som er ansatt eller på 

annen måte innleid av en vedkommende myndighet, 

c) «sakkyndig» en fysisk person som har særlig sakkunnskap når det gjelder finansmarkeder, finansiell rapportering, revisjon 

eller andre områder som er relevante for inspeksjoner, herunder praktiserende revisorer. 

2.  Vedkommende myndigheter som er utpekt i henhold til artikkel 20 nr. 1, skal opprette et effektivt system for kvalitets-

kontroll av revisjon. 

De skal utføre kvalitetskontroller av revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn 

interesse, på grunnlag av en risikoanalyse og 

a)  minst hvert tredje år når det gjelder revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon av foretak av allmenn 

interesse, unntatt dem som er definert i artikkel 2 nr. 17 og 18 i direktiv 2006/43/EF, og 

b)  minst hvert sjette år i andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a). 

3.  Vedkommende myndighet skal ha følgende ansvarsområder: 

a)  Godkjenning og endring av inspeksjonsmetodene, herunder inspeksjons- og oppfølgingshåndbøker, rapporteringsmetoder 

og programmer for periodiske inspeksjoner. 

b)  Godkjenning og endring av inspeksjonsrapporter og oppfølgingsrapporter. 

c)  Godkjenning og tildeling av inspektører for hver inspeksjon. 

Vedkommende myndighet skal tildele tilstrekkelige ressurser til systemet for kvalitetskontroll. 

4.  Vedkommende myndighet skal organisere systemet for kvalitetskontroll på en måte som er uavhengig av revisorene og 

revisjonsselskapene som undersøkes. 

Vedkommende myndighet skal sikre at det er innført egnede retningslinjer og framgangsmåter når det gjelder uavhengighet og 

objektivitet for personale, herunder inspektører, og for forvaltning av systemet for kvalitetskontroll. 

5.  Vedkommende myndighet skal oppfylle følgende kriterier når den utpeker inspektører: 

a)  Inspektørene skal ha tilstrekkelig faglig opplæring og relevant erfaring innen lovfestet revisjon og finansiell rapportering, 

kombinert med konkret opplæring innen kvalitetskontroll. 

b)  En person som er praktiserende revisor eller er ansatt av eller på annen måte knyttet til en revisor eller et revisjonsselskap, 

skal ikke kunne være inspektør. 

c)  En person som har vært partner til, ansatt hos eller på annen måte knyttet til revisoren eller revisjonsselskapet, skal ikke 

kunne være inspektør i forbindelse med inspeksjon av en revisor eller et revisjonsselskap før det har gått minst tre år etter at 

dette forholdet opphørte. 

d)  Inspektørene skal erklære at det ikke er interessekonflikter mellom dem og revisoren og revisjonsselskapet som skal 

undersøkes.  
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Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan en vedkommende myndighet leie inn sakkyndige til å utføre særlige inspeksjoner dersom 

myndigheten selv ikke har tilstrekkelig mange inspektører. Vedkommende myndighet kan også bistås av sakkyndige når dette 

er av avgjørende betydning for riktig gjennomføring av en inspeksjon. I slike tilfeller skal vedkommende myndigheter og de 

sakkyndige oppfylle kravene i dette nummer. De sakkyndige skal ikke delta i styringen av, være ansatt hos eller på annen måte 

være innleid av yrkessammenslutninger og -organer, men kan være medlemmer av slike sammenslutninger eller organer. 

6.  Omfanget av inspeksjonene skal minst omfatte følgende: 

a)  En vurdering av utformingen av revisorens eller revisjonsselskapets interne system for kvalitetsstyring. 

b)  Tilstrekkelig kontroll med overholdelsen av rutiner og en kontroll av oppdragsdokumentasjonen for foretak av allmenn 

interesse, for å kontrollere at det interne systemet for kvalitetsstyring er effektivt. 

c)  På bakgrunn av resultatene av inspeksjonen omhandlet i bokstav a) og b) i dette nummer, en vurdering av innholdet i den 

seneste åpenhetsrapporten som er offentliggjort av en revisor eller et revisjonsselskap i samsvar med artikkel 13. 

7.  Minst følgende retningslinjer og framgangsmåter for intern kvalitetsstyring hos revisoren eller revisjonsselskapet skal 

undersøkes: 

a)  Revisorens eller revisjonsselskapets overholdelse av gjeldende revisjons- og kvalitetskontrollstandarder og krav til etikk og 

uavhengighet, herunder kravene fastsatt i kapittel IV i direktiv 2006/43/EF og artikkel 4 og 5 i denne forordning, samt 

relevante lover og forskrifter i den berørte medlemsstat. 

b)  Omfanget av og kvaliteten på ressursene som er anvendt, herunder oppfyllelse av kravet om etter- og videreutdanning som 

fastsatt i artikkel 13 i direktiv 2006/43/EF. 

c)  Oppfyllelse av kravene fastsatt i artikkel 4 i denne forordning med hensyn til revisjonshonorarene. 

Med henblikk på kontroll med overholdelsen av rutiner skal oppdragsdokumentasjonen velges på grunnlag av en analyse av 

risikoen for at den lovfestede revisjonen ikke blir utført på en tilfredsstillende måte. 

Vedkommende myndigheter skal også regelmessig gjennomgå de metodene som brukes av revisorer og revisjonsselskaper for å 

foreta lovfestet revisjon. 

I tillegg til inspeksjonen som omfattes av første ledd, skal vedkommende myndigheter ha myndighet til å foreta andre 

inspeksjoner. 

8.  Før en inspeksjonsrapport sluttføres, skal resultatene og konklusjonene av inspeksjoner som anbefalinger bygger på, 

herunder resultatene og konklusjonene i forbindelse med en åpenhetsrapport, meddeles og drøftes med revisoren eller 

revisjonsselskapet som er undersøkt. 

Revisoren eller revisjonsselskapet som er undersøkt, skal innen en rimelig frist som fastsettes av vedkommende myndighet, 

gjennomføre de anbefalingene som er gitt på grunnlag av inspeksjoner. Fristen skal ikke overstige tolv måneder når det gjelder 

anbefalinger om revisorens eller revisjonsselskapets interne system for kvalitetsstyring. 

9.  Inspeksjonen skal presenteres i en rapport som skal inneholde de viktigste konklusjonene og anbefalingene fra 

kvalitetskontrollen.  
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Artikkel 27 

Overvåking av kvalitet og konkurranse i markedet 

1.  Vedkommende myndigheter som er utpekt i henhold til artikkel 20 nr. 1, og, dersom det er relevant, Det europeiske 

konkurransenettverket (ECN), skal regelmessig overvåke utviklingen på markedet for yting av lovfestede revisjonstjenester til 

foretak av allmenn interesse, og skal særlig vurdere følgende: 

a)  Risikoene som følger av høy forekomst av kvalitetsmangler hos en revisor eller et revisjonsselskap, herunder systematiske 

mangler innenfor et nettverk av revisjonsselskaper, som kan føre til nedlegging av revisjonsselskaper, avbrudd i ytingen av 

lovfestede revisjonstjenester i en bestemt sektor eller på tvers av sektorer, ytterligere akkumulering av risiko som oppstår på 

grunn av mangelfull revisjon, og følgene for en overordnet stabilitet i finanssektoren. 

b)  Graden av markedskonsentrasjon, herunder i bestemte sektorer. 

c)  Revisjonsutvalgets arbeid. 

d)  Behovet for å treffe tiltak for å redusere risikoene nevnt i bokstav a). 

2.  Innen 17. juni 2016 og deretter minst hvert tredje år skal hver vedkommende myndighet og ECN utarbeide en rapport om 

utviklingen i markedet for yting av lovfestede revisjonstjenester til foretak av allmenn interesse, som skal framlegges for 

CEAOB, ESMA, EBA, EIOPA og Kommisjonen. 

Kommisjonen skal etter samråd med CEAOB, ESMA, EBA og EIOPA anvende disse rapportene for å utarbeide en felles 

rapport om denne utviklingen på unionsplan. Den felles rapporten skal framlegges for Rådet, Den europeiske sentralbank og 

Det europeiske råd for systemrisiko samt, dersom det er relevant, for Europaparlamentet. 

Artikkel 28 

Innsyn i vedkommende myndigheters virksomhet 

Vedkommende myndigheter skal være åpne for innsyn og skal minst offentliggjøre følgende: 

a)  Årlige aktivitetsrapporter om sine oppgaver i henhold til denne forordning. 

b)  Årlige arbeidsprogrammer som gjelder deres oppgaver i henhold til denne forordning. 

c)  En årlig rapport om de samlede resultatene av systemet for kvalitetskontroll. Denne rapporten skal inneholde opplysninger 

om utstedte anbefalinger, oppfølging av anbefalingene, tilsynstiltak som er truffet, og sanksjoner som er ilagt. Den skal 

også inneholde kvantitative opplysninger og andre viktige resultatopplysninger om økonomiske ressurser og personale og 

om effektiviteten og formålstjenligheten til systemet for kvalitetskontroll. 

d)  De sammenfattede opplysningene om resultatene av og konklusjonene fra inspeksjonene nevnt i artikkel 26 nr. 8 første 

ledd. Medlemsstatene kan kreve at disse resultatene og konklusjonene fra enkeltinspeksjoner offentliggjøres. 

KAPITTEL III 

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter og forbindelser med de europeiske tilsynsmyndighetene 

Artikkel 29 

Plikt til å samarbeide 

Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal samarbeide når det er nødvendig med henblikk på gjennomføringen av 

denne forordning, herunder i tilfeller der atferden som undersøkes, ikke utgjør en overtredelse av gjeldende lover eller 

forskrifter i den berørte medlemsstaten.  
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Artikkel 30 

Opprettelse av CEAOB 

1.  Uten at det berører organiseringen av nasjonalt revisortilsyn, skal samarbeidet mellom vedkommende myndigheter 

organiseres innenfor rammen av CEAOB. 

2.  CEAOB skal være sammensatt av ett medlem fra hver medlemsstat, som skal være en høytstående representant fra 

vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, og ett medlem utpekt av ESMA, heretter kalt 

«medlemmer». 

3.  EBA og EIOPA skal inviteres til å delta på CEAOBs møter som observatører. 

4.  CEAOB skal møtes jevnlig samt ved behov på anmodning fra Kommisjonen eller en medlemsstat. 

5.  Hvert medlem av CEAOB skal ha én stemme, unntatt medlemmet som er utnevnt av ESMA, som ikke skal ha stemmerett. 

Med mindre annet er angitt, skal CEAOB treffe sine beslutninger med simpelt flertall av sine medlemmer. 

6.  Lederen for CEAOB skal velges med to tredels flertall blant medlemmene, fra en liste over søkere som representerer 

vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, og avsettes med samme flertall. Lederen skal velges 

for en mandatperiode på fire år. Lederen kan ikke ha samme stilling i flere sammenhengende mandatperioder, men kan 

gjenvelges etter et opphold på fire år. 

Nestlederen skal utnevnes eller avsettes av Kommisjonen. 

Lederen og nestlederen skal ikke ha stemmerett. 

Dersom lederen fratrer eller avsettes før utløpet av vedkommendes mandatperiode, skal nestlederen fungere som leder fram til 

CEAOBs neste møte, der det skal velges en leder for resten av mandatperioden. 

7.  CEAOB skal 

a)  lette utvekslingen av opplysninger, sakkunnskap og beste praksis for gjennomføringen av denne forordning og direktiv 

2006/43/EF, 

b)  på anmodning gi Kommisjonen og vedkommende myndigheter ekspertråd om spørsmål knyttet til gjennomføringen av 

denne forordning og direktiv 2006/43/EF, 

c)  bidra til den tekniske vurderingen av systemer for offentlig tilsyn i tredjestater og til det internasjonale samarbeidet mellom 

medlemsstatene og tredjestater på dette området, som nevnt i artikkel 46 nr. 2 og artikkel 47 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF, 

d)  bidra til teknisk undersøkelse av internasjonale revisjonsstandarder, herunder utarbeidingsmetodene, med sikte på å vedta 

dem på unionsplan, 

e)  bidra til en forbedring av samarbeidsordningene for tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper for foretak av allmenn 

interesse, eller med nettverkene de tilhører, 

f)  utføre andre samordningsoppgaver i tilfellene fastsatt i denne forordning eller i direktiv 2006/43/EF. 

8.  I forbindelse med oppgavene nevnt i nr. 7 bokstav c) skal CEAOB anmode om bistand fra ESMA, EBA eller EIOPA i den 

utstrekning anmodningen gjelder internasjonalt samarbeid mellom medlemsstater og tredjestater om lovfestet revisjon av 

foretak av allmenn interesse som disse europeiske tilsynsmyndighetene fører tilsyn med. Dersom det anmodes om slik bistand, 

skal ESMA, EBA eller EIOPA bistå CEAOB med denne oppgaven. 

9.  CEAOB kan vedta ikke-bindende retningslinjer eller uttalelser som gjelder utførelsen av dens oppgaver. 

Kommisjonen skal offentliggjøre retningslinjene og uttalelsene som vedtas av CEAOB.  
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10.  CEAOB skal, når det er relevant, påta seg alle eksisterende og pågående oppgaver fra den europeiske gruppen av 

tilsynsorganer for revisorer (EGAOB), som ble opprettet ved kommisjonsbeslutning 2005/909/EF. 

11.  CEAOB kan opprette faste eller midlertidige undergrupper for å undersøke bestemte spørsmål på grunnlag av det 

mandatet den har fastsatt. Deltaking i undergruppenes drøftinger kan utvides til å omfatte vedkommende myndigheter for 

revisortilsyn fra stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt EØS) eller, gjennom invitasjon i det 

enkelte tilfelle, vedkommende myndigheter fra stater utenfor EU/EØS, etter godkjenning fra CEAOBs medlemmer. 

Deltakingen til en vedkommende myndighet fra en stat utenfor EU/EØS kan være tidsbegrenset. 

12.  CEAOB skal opprette en undergruppe for å utføre oppgavene nevnt i nr. 7 bokstav c). Denne undergruppen skal ledes av 

et medlem som utpekes av ESMA i henhold til nr. 2. 

13.  På anmodning fra minst tre medlemmer eller på eget initiativ kan CEAOBs leder, når dette anses nyttig og/eller 

nødvendig, invitere sakkyndige, herunder praktiserende revisorer, som har særlig sakkunnskap om et emne på dagsordenen, til å 

delta som observatører i CEAOBs eller dens undergruppers drøftinger. CEAOB kan invitere representanter for vedkommende 

myndigheter i tredjestater, som har myndighet på området for tilsyn med revisorer, til å delta som observatører i CEAOBs eller 

dens undergruppers drøftinger. 

14.  Kommisjonen skal ivareta CEAOBs sekretariatsoppgaver. CEAOBs utgifter skal inngå i Kommisjonens overslag. 

15.  Lederen skal utarbeide en foreløpig dagsorden for hvert møte i CEAOB, idet det tas behørig hensyn til medlemmenes 

skriftlige bidrag. 

16.  Lederen eller, dersom vedkommende er fraværende, nestlederen skal oversende CEAOB synspunkter og standpunkter 

bare dersom medlemmene godkjenner det. 

17.  CEAOBs drøftinger skal ikke være offentlige. 

18.  CEAOB fastsetter sin forretningsorden. 

Artikkel 31 

Samarbeid med hensyn til kvalitetskontroller, undersøkelser og stedlige tilsyn 

1.  Vedkommende myndigheter skal treffe tiltak for å sikre effektivt samarbeid på unionsplan med hensyn til kvalitets-

kontroller. 

2.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan anmode om bistand fra vedkommende myndighet i en annen medlemsstat 

i forbindelse med kvalitetskontrollene av revisorer eller revisjonsselskaper som tilhører et nettverk som utøver virksomhet i et 

betydelig omfang i den medlemsstaten som anmodes om bistand. 

3.  Når en vedkommende myndighet mottar en anmodning fra en vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om 

bistand ved kvalitetskontroll av en revisor eller et revisjonsselskap som tilhører et nettverk som utøver virksomhet i et betydelig 

omfang i denne medlemsstaten, skal den tillate at den anmodende vedkommende myndigheten bistår ved en slik kvalitets-

kontroll. 

Den anmodende vedkommende myndigheten skal ikke ha rett til å få tilgang til opplysninger som kan krenke nasjonale 

sikkerhetsregler eller skade den anmodede medlemsstatens suverenitet, sikkerhet eller offentlige orden.  
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4.  Dersom en vedkommende myndighet konkluderer med at det utføres eller er utført aktiviteter som strider mot denne 

forordning, på en annen medlemsstats territorium, skal den underrette vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten om 

denne konklusjonen på en mest mulig konkret måte. Vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten skal treffe 

hensiktsmessige tiltak. Den skal underrette vedkommende myndighet som har gitt meldingen, om resultatet av tiltakene, og i 

den grad det er mulig også om viktige forhold i sakens videre utvikling. 

5.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan anmode om at vedkommende myndighet i en annen medlemsstat 

gjennomfører en undersøkelse på sistnevnte medlemsstats territorium. 

Den kan også be om tillatelse til å la noen av dens egne medarbeidere bistå personale fra vedkommende myndighet i den andre 

medlemsstaten ved undersøkelsen, herunder ved stedlige tilsyn. 

Det er imidlertid den medlemsstat på hvis territorium undersøkelsen eller inspeksjonen foretas, som har ansvaret for den 

overordnede kontrollen med hele undersøkelsen eller inspeksjonen. 

6.  Den anmodede vedkommende myndigheten kan nekte å følge opp en anmodning om å foreta en undersøkelse som 

omhandlet i nr. 5 første ledd, eller om å la dens medarbeidere bistås av personale fra en annen medlemsstats vedkommende 

myndighet som omhandlet i nr. 5 annet ledd, i følgende tilfeller: 

a)  Dersom en slik undersøkelse eller stedlig inspeksjon kan krenke nasjonale sikkerhetsregler eller skade den anmodede 

medlemsstats suverenitet, sikkerhet eller offentlige orden. 

b)  Når det hos myndighetene i den medlemsstaten som anmodes om opplysninger, allerede er innledet rettergang for de 

samme forholdene og mot de samme personene. 

c)  Når det hos myndighetene i den medlemsstaten som anmodes om opplysninger, allerede er avsagt endelig dom for de 

samme forholdene og mot de samme personene. 

7.  Ved en kvalitetskontroll eller en undersøkelse med virkninger over landegrensene, kan vedkommende myndigheter i de 

berørte medlemsstatene rette en felles anmodning til CEAOB om å samordne kontrollen eller undersøkelsen. 

Artikkel 32 

Kollegier av vedkommende myndigheter 

1.  For å gjøre det lettere å utføre oppgavene nevnt i artikkel 26 og artikkel 31 nr. 4–6 i denne forordning og i artikkel 30 i 

direktiv 2006/43/EF med hensyn til bestemte revisorer, revisjonsselskaper eller deres nettverk, kan det opprettes kollegier med 

deltaking av hjemstatens vedkommende myndighet og enhver annen vedkommende myndighet, forutsatt at 

a)  revisoren eller revisjonsselskapet yter lovfestede revisjonstjenester til foretak av allmenn interesse i de berørte medlems-

statenes jurisdiksjon, eller 

b)  en filial som utgjør en del av revisjonsselskapet, er etablert i de berørte medlemsstatenes jurisdiksjon. 

2.  Når det gjelder bestemte revisorer eller revisjonsselskaper, skal hjemstatens vedkommende myndighet fungere som 

koordinator. 

3.  Når det gjelder bestemte nettverk, kan vedkommende myndigheter i de medlemsstatene der nettverket utfører virksomhet i 

et betydelig omfang, anmode CEAOB om å opprette et kollegium der de anmodende vedkommende myndighetene deltar. 

4.  Innen 15 virkedager etter at kollegiet av vedkommende myndigheter med hensyn til et bestemt nettverk er opprettet, skal 

dets medlemmer velge en koordinator. Dersom det ikke oppnås enighet, skal CEAOB utpeke en koordinator blant medlemmene 

av kollegiet. 

Medlemmene av kollegiet skal gjennomgå valget av koordinator minst hvert femte år for å sikre at den valgte koordinatoren 

fortsatt er den best egnede til å inneha denne stillingen.  
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5.  Koordinatoren skal lede kollegiets møter, samordne kollegiets virksomhet og sikre effektiv utveksling av opplysninger 

mellom kollegiets medlemmer. 

6.  Koordinatoren skal senest ti virkedager etter valget opprette skriftlige samordningsrutiner for kollegiet med hensyn til 

følgende: 

a)  Opplysninger som skal utveksles mellom vedkommende myndigheter. 

b)  Tilfeller der vedkommende myndigheter må rådspørre hverandre. 

c)  Tilfeller der vedkommende myndigheter kan delegere tilsynsoppgaver i samsvar med artikkel 33. 

7.  Dersom det ikke oppnås enighet om de skriftlige samordningsrutinene i henhold til nr. 6, kan medlemmene av kollegiet 

henvise saken til CEAOB. Koordinatoren skal ta behørig hensyn til eventuelle råd fra CEAOB om de skriftlige 

samordningsrutinene før vedkommende godkjenner den endelige teksten. De skriftlige samordningsrutinene skal sammenfattes 

i ett dokument som inneholder en fullstendig begrunnelse for eventuelle vesentlige avvik fra rådet fra CEAOB. Koordinatoren 

skal oversende de skriftlige samordningsrutinene til kollegiets medlemmer og til CEAOB. 

Artikkel 33 

Delegering av oppgaver 

Vedkommende myndighet i hjemstaten kan delegere en eller flere oppgaver til vedkommende myndighet i en annen 

medlemsstat, forutsatt at den myndigheten samtykker i det. Delegering av oppgaver skal ikke påvirke den delegerende 

vedkommende myndighets ansvar. 

Artikkel 34 

Fortrolighet og taushetsplikt i forbindelse med samarbeid mellom vedkommende myndigheter 

1.  Taushetsplikten skal gjelde alle personer som arbeider eller har arbeidet for organene som deltar innenfor den rammen for 

samarbeid mellom vedkommende myndigheter som er omhandlet i artikkel 30. Opplysninger som omfattes av taushetsplikten, 

skal ikke gis videre til en annen person eller myndighet, unntatt når dette er nødvendig i forbindelse med rettergang eller kreves 

i henhold til unionsretten eller nasjonal lovgivning. 

2.  Artikkel 22 skal ikke være til hinder for at fortrolige opplysninger kan utveksles mellom organer som deltar innenfor den 

rammen for samarbeid mellom vedkommende myndigheter som er omhandlet i artikkel 30, og vedkommende myndigheter. 

Opplysninger utvekslet på denne måten skal omfattes av den taushetsplikt som gjelder for personer som arbeider eller har 

arbeidet for vedkommende myndigheter. 

3.  Alle opplysninger som utveksles i henhold til denne forordning mellom organer som deltar innenfor rammen av samarbeid 

mellom vedkommende myndigheter som omhandlet i artikkel 30, og vedkommende myndigheter og andre myndigheter og 

organer, skal behandles som fortrolige, med mindre offentliggjøring kreves i henhold til unionsretten eller nasjonal lovgivning. 

Artikkel 35 

Vern av personopplysninger 

1.  Medlemsstatene skal anvende direktiv 95/46/EF på behandling av personopplysninger som utføres i medlemsstatene i 

henhold til denne forordning. 

2.  Forordning (EF) nr. 45/2001 får anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres av CEAOB, ESMA, EBA 

og EIOPA i forbindelse med denne forordning og direktiv 2006/43/EF.  
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KAPITTEL IV 

Samarbeid med tredjestatsmyndigheter og med internasjonale organisasjoner og organer 

Artikkel 36 

Avtale om utveksling av opplysninger 

1.  Vedkommende myndigheter kan inngå samarbeidsavtaler om utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter 

i tredjestater bare dersom opplysningene som gis videre, omfattes av garantier for taushetsplikt i de berørte tredjestatene som 

minst tilsvarer dem som er nevnt i artikkel 22 og 34. Vedkommende myndigheter skal umiddelbart oversende slike avtaler til 

CEAOB og underrette Kommisjonen om dem. 

Opplysninger skal utveksles i henhold til denne artikkel bare dersom det er nødvendig for at disse vedkommende myndighetene 

skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning. 

Dersom utvekslingen av opplysninger innebærer overføring av personopplysninger til en tredjestat, skal medlemsstatene 

oppfylle kravene i direktiv 95/46/EF, mens CEAOB skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 45/2001. 

2.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide med vedkommende myndigheter eller andre relevante organer i tredjestater 

med hensyn til kvalitetskontroller og undersøkelser av revisorer og revisjonsselskaper. På anmodning fra en vedkommende 

myndighet skal CEAOB bidra til et slikt samarbeid og til å oppnå en tilnærming til tredjestater på tilsynsområdet. 

3.  Dersom samarbeidet eller utvekslingen av opplysninger er knyttet til revisjonsdokumenter eller andre dokumenter som 

innehas av revisorer eller revisjonsselskaper, får artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF anvendelse. 

4.  CEAOB skal utarbeide retningslinjer om innholdet i samarbeidsavtaler og utvekslingen av opplysninger i henhold til 

denne artikkel. 

Artikkel 37 

Utlevering av opplysninger mottatt fra tredjestater 

Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan gi videre fortrolige opplysninger den har mottatt fra en vedkommende 

myndighet i en tredjestat når dette er fastsatt i en samarbeidsavtale, bare dersom den har fått uttrykkelig samtykke fra 

vedkommende myndighet som har oversendt opplysningene, og eventuelt bare for de formålene nevnte myndighet har gitt 

samtykke til, eller dersom dette kreves i henhold til unionsretten eller nasjonal lovgivning. 

Artikkel 38 

Utlevering av opplysninger overført til tredjestater 

Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal kreve at fortrolige opplysninger som den oversender til en vedkommende 

myndighet i en tredjestat, kan gis videre av sistnevnte vedkommende myndighet til tredjeparter eller myndigheter bare med 

uttrykkelig samtykke fra vedkommende myndighet som har oversendt opplysningene, i samsvar med nasjonal lovgivning og 

forutsatt at opplysningene gis videre bare for de formålene vedkommende myndighet i medlemsstaten har gitt samtykke til, 

eller dersom offentliggjøring kreves i henhold til unionsretten eller nasjonal lovgivning eller er nødvendig i forbindelse med 

rettergang i den berørte tredjestaten.  
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Artikkel 39 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 9 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra  

16. juni 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 9 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen 

får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 9 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å 

gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 40 

Gjennomgåelse og rapportering 

1.  Kommisjonen skal gjennomgå og rapportere om hvordan systemet med samarbeid mellom vedkommende myndigheter 

innenfor rammen av CEAOB som omhandlet i artikkel 30 fungerer, og hvor effektivt det er, særlig når det gjelder utførelse av 

CEAOBs oppgaver som definert i nr. 7 i nevnte artikkel. 

2.  Ved gjennomgåelsen skal det tas hensyn til den internasjonale utviklingen, særlig når det gjelder styrking av samarbeidet 

med vedkommende myndigheter i tredjestater og bidraget til bedre samarbeidsordninger for tilsynet med revisorer og 

revisjonsselskaper for foretak av allmenn interesse som tilhører internasjonale revisjonsnettverk. Kommisjonen skal fullføre sin 

gjennomgåelse innen 17. juni 2019. 

3.  Rapporten skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med et forslag til regelverk. I rapporten 

skal det redegjøres for framskrittene som er gjort med hensyn til samarbeid mellom vedkommende myndigheter innenfor 

rammen av CEAOB etter at denne rammen ble tatt i bruk, og foreslås ytterligere tiltak for å gjøre samarbeidet mellom 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter mer effektivt. 

4.  Kommisjonen skal innen 17. juni 2028 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne 

forordning. 

Artikkel 41 

Overgangsbestemmelser 

1.  Fra og med 17. juni 2020 skal et foretak av allmenn interesse ikke påta seg eller fornye et revisjonsoppdrag for en bestemt 

revisor eller et bestemt revisjonsselskap dersom denne revisoren eller dette revisjonsselskapet når denne forordning trer i kraft, 

har ytt revisjonstjenester til dette foretaket av allmenn interesse i minst 20 år på rad. 
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2.  Fra og med 17. juni 2023 skal et foretak av allmenn interesse ikke påta seg eller fornye et revisjonsoppdrag for en bestemt 

revisor eller et bestemt revisjonsselskap dersom denne revisoren eller dette revisjonsselskapet når denne forordning trer i kraft, 

har ytt revisjonstjenester til foretak av allmenn interesse i minst 11, men høyst 20 år på rad. 

3.  Med forbehold for nr. 1 og 2 kan avtaler om revisjonsoppdrag som ble inngått før 16. juni 2014, men som fortsatt er 

gjeldende 17. juni 2016, fortsette å gjelde fram til utløpet av den lengste tillatte varigheten nevnt i artikkel 17 nr. 1 annet ledd 

eller i artikkel 17 nr. 2 bokstav b). Artikkel 17 nr. 4 får anvendelse. 

4.  Artikkel 16 nr. 3 får anvendelse bare på revisjonsoppdrag etter utløpet av fristen nevnt i artikkel 17 nr. 1 annet ledd. 

Artikkel 42 

Nasjonale bestemmelser 

Medlemsstatene skal vedta hensiktsmessige bestemmelser for å sikre effektiv gjennomføring av denne forordning. 

Artikkel 43 

Oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF 

Kommisjonsbeslutning 2005/909/EF oppheves. 

Artikkel 44 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 17. juni 2016. 

Artikkel 16 nr. 6 får imidlertid anvendelse fra 17. juni 2017. 

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

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/56/EU 

av 16. april 2014 

om endring av direktiv 2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF(3) fastsetter vilkårene for godkjenning og registrering av personer som 

foretar lovfestet revisjon, reglene for uavhengighet, objektivitet og yrkesetikk som gjelder for disse personene, samt 

rammen for offentlig tilsyn med dem. Det er imidlertid nødvendig ytterligere å harmonisere disse reglene på unionsplan 

for å gjøre kravene som gjelder for disse personene, mer gjennomsiktige og forutsigbare, og for å øke deres 

uavhengighet og objektivitet når de utfører sine oppgaver. Det er også viktig å øke minstenivået for tilnærming mellom 

revisjonsstandardene som danner grunnlaget for lovfestet revisjon. For å bedre investorvernet er det dessuten viktig å 

styrke offentlig tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper ved å øke uavhengigheten til Unionens tilsynsmyndigheter og 

gi dem tilstrekkelig myndighet, herunder granskingsmyndighet og myndighet til å ilegge sanksjoner, med sikte på å 

oppdage, forebygge og hindre brudd på gjeldende regler i forbindelse med revisorers og revisjonsselskapers yting av 

revisjonstjenester. 

2)  Ettersom foretak av allmenn interesse har stor betydning for offentligheten på grunn av virksomhetens omfang og 

kompleksitet eller på grunn av virksomhetens art, må deres reviderte finansregnskaps troverdighet bedres. Derfor er de 

særlige bestemmelsene om lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse som er fastsatt i direktiv 2006/43/EF, blitt 

videreutviklet i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014(4). Bestemmelsene om lovfestet revisjon av 

foretak av allmenn interesse som er fastsatt i dette direktiv, bør få anvendelse på revisorer og revisjonsselskaper bare i 

den utstrekning de foretar lovfestet revisjon av slike foretak.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 27.5.2014, s. 196, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) og protokoll 37 om listen omhandlet i artikkel 101, ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 61. 

(2) Europaparlamentets holdning av 3. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn 

interesse (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 77). 

2019/EØS/55/55 
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3)  I henhold til traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) utgjør det indre marked et område uten indre 

grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester samt etableringsadgang er sikret. Det er nødvendig å sette 

revisorer og revisjonsselskaper i stand til utvikle sin virksomhet innenfor Unionen ved å gjøre det mulig for dem å yte 

slike tjenester i en annen medlemsstat enn den der de er godkjent. Dersom revisorer og revisjonsselskaper gis mulighet 

til å utføre lovfestet revisjon under sin hjemstats yrkestittel i en vertsstat, imøtekommes særlig behovene hos grupper av 

foretak som på grunn av de økende handelsstrømmene som følger av det indre marked, utarbeider finansregnskap i flere 

medlemsstater og er pliktige til å få dem revidert i henhold til unionsretten. Fjerning av hindringer for utviklingen av 

lovfestede revisjonstjenester mellom medlemsstatene vil bidra til integrering av unionsmarkedet for revisjonstjenester. 

4)  Lovfestet revisjon krever tilstrekkelig kunnskap på områder som selskapsrett, skatterett og sosialrett, som kan variere fra 

én medlemsstat til en annen. For å sikre kvaliteten på lovfestede revisjonstjenester som ytes på en medlemsstats 

territorium, bør det være mulig for medlemsstaten å innføre et utjevningstiltak dersom en revisor som er godkjent i en 

annen medlemsstat, også ønsker å bli godkjent på den medlemsstatens territorium for å opprette en fast virksomhet der. 

Et slikt tiltak bør ta hensyn til den aktuelle revisorens yrkeserfaring. Det bør verken føre til en uforholdsmessig stor 

byrde for revisoren eller hindre eller gjøre det vanskeligere eller mindre attraktivt å yte lovfestede revisjonstjenester i 

den medlemsstaten som pålegger utjevningstiltaket. Medlemsstatene bør kunne godkjenne revisorer som søker om 

tillatelse, på grunnlag av enten en egnethetsprøve eller en prøveperiode som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF(1). Ved utløpet av prøveperioden bør revisoren kunne integreres i yrket i vertsstaten etter en vurdering som 

viser at vedkommende har tilegnet seg yrkeserfaring der. 

5)  Hovedansvaret for å gi finansiell informasjon bør ligge hos de reviderte foretakenes ledelse, men revisorer og 

revisjonsselskaper spiller en rolle ved aktivt å sette spørsmålstegn ved ledelsens opplysninger fra brukerens synspunkt. 

For å forbedre revisjonskvaliteten er det derfor viktig å øke den profesjonelle skepsisen som revisorer og revisjons-

selskaper viser overfor det foretaket som revideres. Revisorer og revisjonsselskaper bør være oppmerksom på 

muligheten for alvorlig feilinformasjon som følge av misligheter eller feil, uavhengig av revisorens tidligere erfaring 

med ærlighet og integritet fra det reviderte foretakets ledelses side. 

6)  Det er særlig relevant å styrke uavhengighet som et viktig element ved utførelsen av lovfestet revisjon. For å øke 

revisorers og revisjonsselskapers uavhengighet av det reviderte foretaket når de foretar lovfestet revisjon, bør en revisor 

eller et revisjonsselskap og enhver fysisk person som direkte eller indirekte kan påvirke resultatet av den lovfestede 

revisjonen, være uavhengig av foretaket som revideres, og ikke være involvert i det reviderte foretakets beslutnings-

taking. For å opprettholde denne uavhengigheten er det også viktig at det føres registre over alle trusler mot deres 

uavhengighet og over de forholdsreglene som anvendes for å redusere disse truslene. Dersom truslene mot deres 

uavhengighet er for store selv etter at de har tatt forholdsregler for å redusere dem, bør de trekke seg eller avstå fra 

revisjonsoppdraget. 

7)  Revisorer og revisjonsselskaper bør være uavhengige når de foretar lovfestet revisjon av de aktuelle foretakene, og 

interessekonflikter bør unngås. For å fastslå revisorenes og revisjonsselskapenes uavhengighet må det tas hensyn til 

begrepet om et «nettverk» som revisorene og revisjonsselskapene arbeider innenfor. Uavhengighetskravet bør minst 

være oppfylt i den perioden som omfattes av revisjonsberetningen, herunder både den perioden som regnskapet som 

skal revideres, dekker, og perioden da den lovfestede revisjonen foretas. 

8)  Revisorer, revisjonsselskaper og deres ansatte bør særlig avstå fra å foreta lovfestet revisjon av et foretak dersom de har 

en forretningsinteresse eller en økonomisk interesse i foretaket, og avstå fra handel med finansielle instrumenter som er 

utstedt, garantert eller på annen måte støttet av et foretak som revideres, bortsett fra eierandeler i diversifiserte 

kollektive investeringsordninger. Revisoren eller revisjonsselskapet bør avstå fra å delta i den interne beslutnings-

prosessen i det reviderte foretaket. Revisorer, revisjonsselskaper og deres ansatte som er direkte involvert i den 

lovfestede revisjonen, bør ikke kunne påta seg oppgaver i det reviderte foretakets ledelse eller styre før det har gått et 

passende tidsrom siden revisjonsoppdraget ble avsluttet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT L 255 av 30.9.2005, 

s. 22). 
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9)  Det er viktig at revisorer og revisjonsselskaper respekterer sine klienters rett til privatliv og vern av personopplysninger. 

De bør derfor være bundet av strenge regler for fortrolighet og taushetsplikt, noe som imidlertid ikke bør hindre korrekt 

håndheving av dette direktiv og av forordning (EU) nr. 537/2014 eller samarbeid med konsernrevisoren under utførelsen 

av revisjonen av konsernregnskap når morforetaket er i en tredjestat, forutsatt at bestemmelsene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(1) overholdes. Disse reglene bør imidlertid ikke gi en revisor eller et revisjonsselskap mulighet til 

å samarbeide med myndigheter i tredjestater utenfor samarbeidskanalene fastsatt i kapittel XI i direktiv 2006/43/EF. 

Disse fortrolighetsreglene bør også gjelde for revisorer og revisjonsselskaper som ikke lenger er involvert i et bestemt 

revisjonsoppdrag. 

10)  En hensiktsmessig intern organisering av revisorer og revisjonsselskaper bør bidra til å hindre eventuelle trusler mot 

deres uavhengighet. Eiere eller aksjeeiere samt ledelsen i et revisjonsselskap bør derfor ikke gripe inn i utførelsen av en 

lovfestet revisjon på en måte som truer uavhengigheten og objektiviteten til revisoren som foretar den lovfestede 

revisjonen på vegne av revisjonsselskapet. Dessuten bør revisorer og revisjonsselskaper innføre passende interne 

strategier og framgangsmåter i sine organisasjoner for ansatte eller andre personer som deltar i lovfestet revisjon, for å 

sikre at de oppfyller sine lovfestede forpliktelser. Målet med disse strategiene og framgangsmåtene bør særlig være å 

forebygge og håndtere eventuelle trusler mot revisorenes uavhengighet og sikre den lovfestede revisjonens kvalitet, 

integritet og grundighet. Strategiene og framgangsmåtene skal stå i forhold til omfanget av og kompleksiteten i 

revisorens eller revisjonsselskapets virksomhet. 

11)  Den lovfestede revisjonen resulterer i en erklæring om at regnskapene gir et pålitelig bilde av de reviderte foretakene i 

samsvar med det relevante regelverket for finansiell rapportering. Interessentene kan imidlertid være uvitende om en 

revisjons begrensninger når det gjelder for eksempel vesentlighetsprinsippene, stikkprøveteknikker, revisorens rolle når 

det gjelder å avsløre misligheter, samt ledelsens ansvar, noe som kan føre til at forventninger ikke innfris. For å redusere 

avstanden mellom forventninger og virkelighet er det viktig å tydeliggjøre omfanget av den lovfestede revisjonen. 

12)  Det er viktig å sikre at lovfestet revisjon i Unionen holder høy kvalitet. All lovfestet revisjon bør derfor foretas på 

grunnlag av internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av Kommisjonen. Ettersom internasjonale revisjonsstandarder er 

utformet slik at de kan benyttes for foretak av alle størrelser og typer og i alle jurisdiksjoner, bør vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene ta hensyn til omfanget av og kompleksiteten i små foretaks virksomhet når de vurderer 

virkeområdet for internasjonale revisjonsstandarder. Bestemmelser eller tiltak vedtatt av en medlemsstat i denne 

sammenhengen bør ikke føre til at revisorer og revisjonsselskaper ikke kan foreta lovfestet revisjon i samsvar med 

internasjonale revisjonsstandarder. Medlemsstatene bør kunne pålegge ytterligere nasjonale revisjonshandlinger eller  

-krav bare dersom disse følger av bestemte nasjonale krav i lov eller forskrift knyttet til omfanget av den lovfestede 

revisjonen av årsregnskap eller konsernregnskap, i tilfeller der disse kravene ikke er oppfylt av de vedtatte 

internasjonale revisjonsstandardene, eller dersom de øker årsregnskapenes og konsernregnskapenes troverdighet og 

kvalitet. Kommisjonen bør fortsette å delta i overvåkingen av innholdet av internasjonale revisjonsstandarder og i 

prosedyren for vedtakelse av dem, som ivaretas av International Federation of Accountants (IFAC). 

13)  For konsernregnskap er det viktig at det finnes en klar definisjon av ansvarsforholdet mellom revisorer som reviderer 

forskjellige deler av det berørte konsernet. For dette formålet bør konsernrevisoren ha fullt ansvar for revisjons-

beretningen. 

14)  For å øke troverdigheten og gjennomsiktigheten i de kvalitetskontrollene som utføres i Unionen, bør medlemsstatenes 

systemer for kvalitetskontroll være underlagt de vedkommende myndighetene som er utpekt av medlemsstatene for å 

sikre offentlig tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper. Kvalitetskontrollene er utformet for å hindre eller håndtere 

potensielle mangler ved utførelsen av lovfestet revisjon. For å sikre at kvalitetskontrollene er tilstrekkelig omfattende, 

bør vedkommende myndigheter, når de utfører slike kontroller, ta hensyn til omfanget av og kompleksiteten i revisorers 

og revisjonsselskapers virksomhet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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15)  For å forbedre overholdelsen av kravene i dette direktiv og i forordning (EU) nr. 537/2014, og på bakgrunn av 

kommisjonsmeldingen av 8. desember 2010 med tittelen «Reinforcing sanctioning regimes in the financial services 

sector», bør vedkommende myndigheter gis videre fullmakter til å vedta tilsynstiltak samt utvidet sanksjonsmyndighet. 

Det bør fastsettes en mulighet for å ilegge revisorer, revisjonsselskaper og foretak av allmenn interesse administrative 

økonomiske sanksjoner når det er fastslått at reglene er overtrådt. Vedkommende myndigheter bør sikre gjennom-

siktighet når det gjelder sanksjoner og tiltak som de anvender. Vedtakelsen og offentliggjøringen av sanksjoner bør være 

forenlig med de grunnleggende rettighetene som er fastsatt i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

særlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til vern av personopplysninger og retten til effektiv 

klageadgang og rettferdig rettergang. 

16)  Vedkommende myndigheter bør kunne ilegge administrative økonomiske sanksjoner som har en reelt avskrekkende 

virkning, for eksempel et beløp på opptil én million euro eller mer for fysiske personer, og inntil en viss prosentandel av 

samlet omsetning i foregående regnskapsår for juridiske personer eller andre enheter. Dette målet nås bedre ved å 

fastsette den økonomiske sanksjonen i forhold til den finansielle stillingen til personen som har begått overtredelsen. 

Uten at det berører muligheten til å trekke tilbake godkjenningen av revisoren eller revisjonsselskapet, bør andre typer 

sanksjoner med en passende avskrekkende virkning tas i betraktning. I alle tilfeller bør medlemsstatene anvende de 

samme kriteriene når de fastsetter hvilken sanksjon som skal ilegges. 

17)  Varslere kan gjøre vedkommende myndigheter oppmerksom på nye opplysninger som kan være til nytte i arbeidet med 

å avdekke og ilegge sanksjoner for uregelmessigheter, herunder misligheter. Frykt for gjengjeldelse eller mangel på 

oppmuntring kan imidlertid hindre varslerne i å si ifra. Medlemsstatene bør derfor sikre at det finnes egnede ordninger 

som oppmuntrer varslere til å varsle dem om mulige overtredelser av dette direktiv eller av forordning (EU)  

nr. 537/2014, og å beskytte dem mot gjengjeldelse. Medlemsstatene bør også kunne innføre incentiver for varslere, men 

varslerne bør bare kunne nyte godt av slike incentiver dersom de har nye opplysninger som de ikke allerede er rettslig 

forpliktet til å melde, og dersom disse opplysningene resulterer i en sanksjon for overtredelse av dette direktiv eller av 

forordning (EU) nr. 537/2014. Medlemsstatene bør imidlertid også sikre at varslingsordninger de gjennomfører, 

omfatter ordninger som gir anklagede personer forsvarlig vern, særlig med hensyn til retten til vern av person-

opplysninger, og framgangsmåter for å sikre deres rett til forsvar og til å bli hørt før det treffes en beslutning, samt retten 

til effektiv klageadgang for en domstol i forbindelse med en slik beslutning. De ordningene som innføres, bør også gi 

varslerne egnet vern, ikke bare med hensyn til retten til vern av personopplysninger, men også ved å sikre at de ikke 

utsettes for unødig gjengjeldelse. 

18)  Offentlig tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper omfatter godkjenning og registrering av revisorer og revisjons-

selskaper, vedtakelse av standarder for yrkesetikk og intern kvalitetsstyring av revisjonsselskaper, etterutdanning samt 

systemer for kvalitetskontroll, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. For å gjøre tilsynet med 

revisorer mer gjennomsiktig og øke ansvarligheten bør hver medlemsstat utpeke én myndighet med ansvar for offentlig 

tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper. En grunnleggende forutsetning for at det offentlige tilsynet med revisorer og 

revisjonsselskaper skal kunne utføres med integritet og fungere på en effektiv og ordnet måte, er at disse offentlige 

tilsynsmyndighetene er uavhengige av revisoryrket. De offentlige tilsynsmyndighetene bør derfor ledes av ikke-

praktiserende personer, og medlemsstatene bør opprette uavhengige og gjennomsiktige prosedyrer for utvelging av slike 

ikke-praktiserende personer. 

19)  Medlemsstatene bør kunne innføre unntak fra kravene til revisjonstjenester når de ytes til samvirkeforetak og 

sparebanker. 

20)  Medlemsstatene bør kunne delegere eller gi vedkommende myndigheter mulighet til å delegere sine oppgaver til andre 

myndigheter eller organer som er godkjent eller utpekt i henhold til lov. En slik delegering bør være underlagt flere 

vilkår, og den berørte vedkommende myndigheten bør ha det overordnede ansvaret for tilsynet.  
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21)  Offentlige tilsynsmyndigheter bør gis tilstrekkelig myndighet til å utføre sine oppgaver på en effektiv måte. I tillegg bør 

de gis tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til å utføre sine oppgaver. 

22)  For at tilsynet med revisorer og revisjonsselskaper som driver grensekryssende virksomhet eller utgjør en del av et 

nettverk, skal fungere tilfredsstillende, må medlemsstatenes offentlige tilsynsmyndigheter utveksle opplysninger. For å 

sikre fortrolig behandling av opplysninger som kan bli utvekslet på denne måten, bør medlemsstatene innføre taushets-

plikt ikke bare for de ansatte hos de offentlige tilsynsmyndighetene, men også for alle personer som de offentlige 

tilsynsmyndighetene kan ha delegert oppgaver til. 

23)  Dersom det er gyldig grunn til å handle, bør aksjeeierne, de andre organene i de reviderte enhetene dersom de er definert 

i nasjonal rett, eller vedkommende myndigheter med ansvar for tilsynet med revisorer og revisjonsselskaper, eller, når 

det er fastsatt i nasjonal rett, vedkommende myndigheter med ansvar for tilsyn med foretak av allmenn interesse, ha 

myndighet til å innlede rettergang ved en nasjonal domstol for å få revisoren avsatt. 

24)  Revisjonsutvalg eller organer som ivaretar en tilsvarende funksjon i det reviderte foretaket av allmenn interesse, spiller 

en avgjørende rolle ved å bidra til lovfestet revisjon av høy kvalitet. Det er særlig viktig å styrke revisjonsutvalgets 

uavhengighet og tekniske kompetanse ved å kreve at flertallet av dens medlemmer er uavhengige, og at minst ett av 

dens medlemmer har kompetanse innenfor revisjon og/eller regnskap. I kommisjonsrekommandasjonen av 15. februar 

2005 om rollen til styremedlemmer uten ledelsesansvar og medlemmer av tilsynsorganer i børsnoterte selskaper og om 

styrets eller tilsynsorganets komiteer innenfor styret eller tilsynsorganet(1) fastsettes det hvordan revisjonsutvalg bør 

nedsettes og fungere. I betraktning av styrenes størrelse i selskaper med lav markedsverdi og i små og mellomstore 

foretak av allmenn interesse er det hensiktsmessig å fastsette at funksjonene som er tillagt revisjonsutvalget for slike 

foretak eller et organ som utfører tilsvarende funksjoner i foretaket som revideres, kan utføres av administrasjons- eller 

tilsynsorganet som helhet. Foretak av allmenn interesse som er innretninger for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS) eller alternative investeringsfond bør også unntas fra kravet om å ha et revisjonsutvalg. Dette 

unntaket tar hensyn til at det ikke alltid er hensiktsmessig å benytte et revisjonsutvalg når en innretning for kollektiv 

investering bare har til oppgave å samle eiendeler. UCITS-er og alternative investeringsfond samt deres 

forvaltningsselskaper opererer innenfor et strengt definert regelverk og er underlagt bestemte styringsmekanismer, for 

eksempel kontroll utført av deres depositar. 

25)  «Small Business Act», som ble vedtatt ved kommisjonsmelding av 25. juni 2008 med tittelen «Think Small First – a 

Small Business Act» for Europe» og endret ved kommisjonsmelding av 23. februar 2011 med tittelen «Review of the 

«Small Business Act» for Europe», anerkjenner den sentrale rollen små og mellomstore bedrifter spiller i Unionens 

økonomi, og tar sikte på å forbedre den generelle tilnærmingen til entreprenørskap og forankre «tenk smått først»-

prinsippet i politikkutformingen. Europa 2020-strategien, som ble vedtatt i mars 2010, krever også en forbedring av 

forretningsklimaet, særlig for små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å redusere transaksjonskostnadene ved å 

drive forretningsvirksomhet i Unionen. I henhold til artikkel 34 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(2) 

kreves det ikke at små foretaks regnskaper skal revideres. 

26)  For å bevare de berørte partenes rettigheter når vedkommende myndigheter i medlemsstatene samarbeider med 

vedkommende myndigheter i tredjestater om utveksling av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter som er 

relevante for å vurdere revisjonens kvalitet, bør medlemsstatene sikre at arbeidsavtalene som deres vedkommende 

myndigheter inngår, og som ligger til grunn for utvekslingen av slike dokumenter, inneholder tilstrekkelige garantier for 

vern av de reviderte foretakenes forretningshemmeligheter og forretningsinteresser, herunder industriell eiendomsrett og 

immaterialrettigheter. Medlemsstatene bør sikre at disse avtalene er i samsvar med og forenlige med bestemmelsene i 

direktiv 95/46/EF.  

  

(1) EUT L 52 av 25.2.2005, s. 51. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 
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27)  Terskelen på 50 000 euro i artikkel 45 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF ble tilpasset artikkel 3 nr. 2 bokstav c) og d) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF(1). Tersklene fastsatt i direktiv 2003/71/EF er hevet til 100 000 euro ved 

artikkel 1 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/73/EU(2). Det bør derfor foretas tilsvarende justeringer av 

terskelen fastsatt i artikkel 45 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF. 

28)  For at den nye rettslige rammen fastsatt i TEUV skal få full virkning, er det nødvendig å tilpasse den gjennom-

føringsmyndigheten som er fastsatt i henhold til artikkel 202 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, og 

erstatte den med egnede bestemmelser i samsvar med artikkel 290 og 291 i TEUV. 

29)  Tilpasning av Kommisjonens prosedyrer for vedtakelse av delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter til TEUV, og 

særlig til traktatens artikkel 290 og 291, bør foretas i hvert enkelt tilfelle. For å ta hensyn til utviklingen innenfor 

revisjon og revisoryrket og for å lette tilsynet med revisorer og revisjonsselskaper bør myndigheten til å vedta rettsakter 

i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen. På området for tilsyn med revisorer er det nødvendig å 

anvende delegerte rettsakter for å utvikle framgangsmåter for samarbeid mellom vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene og tilsvarende myndigheter i tredjestater. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på 

egnet måte. 

30)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av erklæringer om likeverdighet for tredjestaters tilsynsordninger eller 

tredjestaters vedkommende myndigheters tilstrekkelighet, i den grad de gjelder enkelte tredjestater eller enkelte 

vedkommende myndigheter i tredjestater, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør 

utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(3). 

31)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å styrke investorenes tillit til at de regnskapene som foretak offentliggjør, er 

pålitelige og riktige, ved ytterligere å øke kvaliteten på den lovfestede revisjonen som foretas innenfor Unionen, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

32)  Direktiv 2006/43/EF bør derfor endres. 

33)  EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(4) og avga uttalelse 23. april 2012(5). 

34)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(6) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget.  

  

(1) 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 (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/73/EU av 24. november 2010 om endring av direktiv 2003/71/EF om det prospekt som skal 

offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2004/109/EF om 

harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked 

(TEU L 327 av 11.12.2010, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(5) EUT C 336 av 6.11.2012, s. 4. 

(6) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2006/43/EF gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 1 tilføyes følgende ledd: 

«Artikkel 29 i dette direktiv får ikke anvendelse på lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap for foretak av 

allmenn interesse med mindre annet er angitt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014(*). 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av 

foretak av allmenn interesse (EUT L 158 av 27.5.2014, s. 77).» 

2.  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1. «lovfestet revisjon» revisjon av årsregnskap eller konsernregnskap i den grad dette 

a)  kreves i henhold til unionsretten, 

b)  kreves i henhold til nasjonal rett når det gjelder små foretak, 

c)  utføres frivillig på anmodning fra små foretak og oppfyller nasjonale lovfestede krav som tilsvarer kravene til 

revisjon i henhold til bokstav b), når nasjonal lovgivning definerer slik revisjon som lovfestet revisjon,». 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4. «tredjestatsrevisjonsselskap» et foretak, uansett juridisk form, som foretar revisjon av årsregnskapene eller 

konsernregnskapene til et selskap som er registrert i en tredjestat, med unntak av foretak som er registrert som 

revisjonsselskap i en medlemsstat som følge av godkjenning i samsvar med artikkel 3,». 

c)  Nr. 5 skal lyde: 

«5. «tredjestatsrevisor» en fysisk person som foretar revisjon av årsregnskapene eller konsernregnskapene til et 

selskap som er registrert i en tredjestat, med unntak av personer som er registrert som revisor i en medlemsstat 

som følge av godkjenning i samsvar med artikkel 3 og artikkel 44,». 

d)  Nr. 10 skal lyde: 

«10. «vedkommende myndigheter» de myndighetene som er utpekt i henhold til lovgivningen og har til oppgave å 

utarbeide regler for og/eller føre tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper eller for bestemte aspekter ved deres 

virksomhet; henvisningen til «vedkommende myndighet» i en bestemt artikkel innebærer en henvisning til den 

myndigheten som har ansvaret for funksjonene omhandlet i nevnte artikkel,». 

e)  Nr. 11 oppheves. 

f)  Nr. 13 skal lyde: 

«13. «foretak av allmenn interesse» 

a)  foretak som er underlagt en medlemsstats lovgivning og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering 

på et regulert marked i en medlemsstat i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF, 

b)  kredittinstitusjoner som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU(**), med unntak av dem som er nevnt i artikkel 2 i nevnte direktiv,  
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c)  forsikringsforetak i henhold til artikkel 2 nr. 1 i direktiv 91/674/EØF eller 

d)  foretak utpekt av medlemsstatene som foretak av allmenn interesse, for eksempel foretak som er av 

betydelig allmenn interesse ut fra virksomhetens art, størrelse eller antall ansatte. 

 ____________  

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kreditt-

institusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338).» 

g)  Nr. 15 skal lyde: 

«15. «ikke-praktiserende» en fysisk person som under sin deltaking i ledelsen av systemet for offentlig tilsyn og i 

minst tre år umiddelbart før slik deltaking, ikke har foretatt lovfestet revisjon, ikke har innehatt stemmeretter i et 

revisjonsselskap, ikke har vært medlem av et revisjonsselskaps administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorgan og 

ikke har vært ansatt av eller på annen måte knyttet til et revisjonsselskap,». 

h)  Nye nr. 17–20 skal lyde: 

«17. «mellomstore foretak» foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 og artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/34/EU(*), 

18.  «små foretak» foretak nevnt i artikkel 1 nr. 1 og artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/34/EU, 

19.  «hjemstat» en medlemsstat der en revisor eller et revisjonsselskap er godkjent i samsvar med artikkel 3 nr. 1, 

20.  «vertsstat» en medlemsstat der en revisor som er godkjent i sin hjemstat, søker om også å bli godkjent i samsvar 

med artikkel 14, eller en medlemsstat der et revisjonsselskap som er godkjent i sin hjemstat, søker om å bli 

registrert eller er registrert i samsvar med artikkel 3a. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og 

tilhørende rapporter for visse typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om 

oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19).» 

3.  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

«Hver medlemsstat skal utpeke den vedkommende myndigheten som skal ha ansvar for å godkjenne revisorer og 

revisjonsselskaper.» 

ii)  Annet ledd oppheves. 

b)  I nr. 4 skal bokstav b) i første ledd lyde: 

«b)  et flertall av stemmerettene i et foretak skal innehas av revisjonsselskaper som er godkjent i en medlemsstat, eller 

av fysiske personer som minst oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og artikkel 6–12. Medlemsstatene kan 

bestemme at slike fysiske personer også må være godkjent i en annen medlemsstat. For lovfestet revisjon av 

samvirkeforetak, sparebanker og lignende foretak som omhandlet i artikkel 45 i direktiv 86/635/EØF eller et 

datterforetak eller en juridisk etterfølger av et samvirkeforetak, en sparebank eller et lignende foretak som 

omhandlet i artikkel 45 i direktiv 86/635/EØF kan medlemsstatene fastsette andre særlige bestemmelser om 

stemmeretter,».  
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4.  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 3a 

Anerkjennelse av revisjonsselskaper 

1.  Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 skal et revisjonsselskap som er godkjent i en medlemsstat, ha rett til å foreta lovfestet 

revisjon i en annen medlemsstat, forutsatt at den ansvarlige revisjonspartneren som foretar den lovfestede revisjonen på 

vegne av revisjonsselskapet, oppfyller kravene i artikkel 3 nr. 4 bokstav a) i vertsstaten. 

2.  Et revisjonsselskap som ønsker å foreta lovfestet revisjon i en annen medlemsstat enn hjemstaten, skal registrere seg 

hos vedkommende myndighet i vertsstaten i samsvar med artikkel 15 og 17. 

3.  Vedkommende myndighet i vertsstaten skal registrere revisjonsselskapet dersom den er sikker på at revisjonsselskapet 

er registrert hos vedkommende myndighet i hjemstaten. Dersom vertsstaten ønsker å basere seg på et sertifikat som 

bekrefter at revisjonsselskapet er registrert i hjemstaten, kan vedkommende myndighet i vertsstaten kreve at sertifikatet 

utstedt av vedkommende myndighet i hjemstaten ikke skal være mer enn tre måneder gammelt. Vedkommende myndighet 

i vertsstaten skal underrette vedkommende myndighet i hjemstaten om at revisjonsselskapet er registrert.» 

5.  I artikkel 5 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Dersom en revisors eller et revisjonsselskaps godkjenning av en eller annen grunn trekkes tilbake, skal vedkommende 

myndighet i hjemstaten der godkjenningen trekkes tilbake, gi underretning om dette og årsakene til tilbaketrekningen til 

berørte vedkommende myndigheter i vertsstatene der revisoren eller revisjonsselskapet også er registrert i samsvar med 

artikkel 3a, artikkel 16 nr. 1 bokstav c) og artikkel 17 nr. 1 bokstav i).» 

6.  I artikkel 6 skal nytt ledd lyde: 

«Vedkommende myndigheter omhandlet i artikkel 32 skal samarbeide for å oppnå en tilnærming mellom kravene fastsatt i 

denne artikkel. Når vedkommende myndigheter deltar i et slikt samarbeid, skal de ta hensyn til utviklingen innenfor 

revisjon og revisoryrket, og særlig den tilnærmingen som allerede er oppnådd innenfor yrket. De skal samarbeide med 

komiteen for europeiske tilsynsorganer for revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB) og de 

vedkommende myndighetene som er omhandlet i artikkel 20 i forordning (EU) nr. 537/2014, i den grad tilnærmingen 

gjelder lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse.» 

7.  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

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

«i)  internasjonale revisjonsstandarder som omhandlet i artikkel 26,». 

b)  Nr. 3 oppheves. 

8.  I artikkel 10 skal nr. 1 fortsatt lyde: 

«1.  For å sikre evnen til å anvende teoretisk kunnskap i praksis, noe som prøves ved eksamen, skal det gjennomføres en 

praktisk opplæring av minst tre års varighet som blant annet omfatter revisjon av årsregnskap, konsernregnskap eller 

lignende regnskap. Minst to tredeler av slik praktisk opplæring skal fullføres hos en revisor eller et revisjonsselskap som 

foretar lovfestet revisjon og er godkjent i en medlemsstat.» 

9.  Artikkel 13 skal fortsatt lyde: 

«Artikkel 13 

Etterutdanning 

Medlemsstatene skal sikre at det kreves at revisorer deltar i relevante programmer for etterutdanning for å opprettholde et 

tilstrekkelig høyt nivå av teoretisk kunnskap, faglig dyktighet og verdier, og at manglende overholdelse av kravet om 

etterutdanning gir opphav til hensiktsmessige sanksjoner som omhandlet i artikkel 30.»  
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10.  Artikkel 14 skal lyde: 

«Artikkel 14 

Godkjenning av revisorer fra andre medlemsstater 

1.  Vedkommende myndigheter skal fastsette framgangsmåter for godkjenning av revisorer som er godkjent i andre 

medlemsstater. Disse framgangsmåtene skal ikke gå lenger enn kravet om å fullføre en prøveperiode som definert i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(*), eller bestå en egnethetsprøve som definert i 

bokstav h) i nevnte bestemmelse. 

2.  Vertsstaten skal beslutte om søkeren som ønsker å bli godkjent, skal gjennomgå en prøveperiode som definert i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i direktiv 2005/36/EF, eller en egnethetsprøve som definert i bokstav h) i nevnte bestemmelse. 

Prøveperioden skal ikke overstige tre år, og søkeren skal være gjenstand for en vurdering. 

Egnethetsprøvingen skal foregå på et av de språkene som er tillatt i henhold til gjeldende språkregler i den berørte 

vertsstaten. Den skal bare omfatte revisorens kunnskap om den aktuelle vertsstatens lover og forskrifter i den grad 

kunnskapen er relevant for lovfestet revisjon. 

3.  Vedkommende myndigheter skal samarbeide innenfor rammen av CEAOB for å oppnå tilnærming mellom kravene til 

prøveperioden og egnethetsprøven. De skal gjøre kravene mer gjennomsiktige og forutsigbare. De skal samarbeide med 

CEAOB og vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 20 i forordning (EU) nr. 537/2014 i den grad tilnærmingen gjelder 

lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT 

L 255 av 30.9.2005, s. 22).» 

11.  I artikkel 15 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Hver medlemsstat skal sikre at revisorer og revisjonsselskaper oppføres i et offentlig register i samsvar med artikkel 

16 og 17. I unntakstilfeller kan medlemsstatene fravike kravene i denne artikkel og artikkel 16 med hensyn til offentliggjø-

ring bare i den grad det er nødvendig for å redusere en overhengende og vesentlig trussel mot en persons sikkerhet.» 

12.  I artikkel 17 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«j) om relevant, om revisjonsselskapet er registrert i henhold til artikkel 3a nr. 3.» 

13.  I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Yrkesetiske regler og profesjonell skepsis». 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal sikre at revisoren eller revisjonsselskapet ved utførelse av lovfestet revisjon utviser 

profesjonell skepsis under hele revisjonen og er oppmerksom på muligheten for alvorlig feilinformasjon som følge av 

faktiske forhold eller atferd som vitner om uregelmessigheter, herunder misligheter eller feil, uavhengig av revisorens 

eller revisjonsselskapets tidligere erfaring med ærlighet og integritet hos det reviderte foretakets ledelse og hos 

personer med ledelsesfunksjoner. 

Revisoren eller revisjonsselskapet skal særlig utvise profesjonell skepsis når de gjennomgår ledelsens beregning av 

virkelige verdier, verdifall på eiendeler, avsetninger og framtidige kontantstrømmer som er relevante for foretakets 

evne til fortsatt drift. 

I denne artikkel menes med «profesjonell skepsis» en grunnleggende innstilling som innebærer å stille kritiske 

spørsmål, være oppmerksom på forhold som kan tyde på feilinformasjon som følge av feil eller misligheter, og vurdere 

revisjonsbevis på en kritisk måte.»  
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14.  I artikkel 22 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal sikre at en revisor eller et revisjonsselskap som utfører lovfestet revisjon, og enhver fysisk 

person som direkte eller indirekte kan påvirke resultatet av den lovfestede revisjonen, er uavhengig av foretaket som 

revideres, og ikke er involvert i det reviderte foretakets beslutningstaking. 

Det skal minst kreves uavhengighet i den perioden som regnskapet som skal revideres, dekker, så vel som i den 

perioden da den lovfestede revisjonen utføres. 

Medlemsstatene skal sikre at en revisor eller et revisjonsselskap treffer alle rimelige tiltak for å sikre at deres 

uavhengighet ved utførelse av revisjon ikke påvirkes av eksisterende eller mulige interessekonflikter eller 

forretningsforbindelser eller andre direkte eller indirekte forhold som berører revisoren eller revisjonsselskapet som 

utfører den lovfestede revisjonen, og eventuelt deres nettverk, ledere, revisorer, ansatte eller andre fysiske personer 

hvis tjenester stilles til rådighet for eller kontrolleres av revisoren eller revisjonsselskapet, eller enhver person som er 

direkte eller indirekte knyttet til revisoren eller revisjonsselskapet gjennom kontroll. 

Revisoren eller revisjonsselskapet skal ikke foreta lovfestet revisjon dersom det er noen som helst fare for 

egenkontroll, egeninteresse, partiskhet, fortrolighet eller press som følge av økonomiske, personlige, forretnings-

messige eller ansettelsesmessige eller andre forhold mellom 

— revisoren, revisjonsselskapet eller nettverket og enhver fysisk person som kan påvirke utfallet av den lovfestede 

revisjonen, og 

— foretaket som revideres, 

som kan få en objektiv, fornuftig og informert tredjemann, idet det tas hensyn til de forholdsreglene som anvendes, til 

å konkludere med at revisorens eller revisjonsselskapets uavhengighet er i fare.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal sikre at revisoren, revisjonsselskapet, deres ansvarlige revisjonspartnere samt ansatte og 

andre fysiske personer hvis tjenester stilles til rådighet for eller kontrolleres av revisoren eller revisjonsselskapet, og 

som er direkte involvert i revisjonsvirksomheten, samt personer med nær forbindelse til disse som definert i artikkel 1 

nr. 2 i kommisjonsdirektiv 2004/72/EF(*), ikke innehar eller har en vesentlig og direkte økonomisk interesse i eller 

deltar i noen form for transaksjon med et finansielt instrument som er utstedt, garantert eller på annen måte støttet av et 

revidert foretak innenfor rammen av deres lovfestede revisjonsvirksomhet, med unntak av interesser som innehas 

indirekte gjennom diversifiserte kollektive investeringsordninger, herunder forvaltede midler som pensjonsfond og 

livsforsikring. 

 ____________  

(*) Kommisjonsdirektiv 2004/72/EF av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/6/EF med hensyn til gjeldende markedspraksis, definisjonen av innsideinformasjon i forbindelse med 

råvarederivater, utarbeiding av lister over personer som har tilgang til innsideinformasjon, melding av trans-

aksjoner foretatt av personer med overordnet ansvar samt melding av mistenkelige transaksjoner (EUT L 162 av 

30.4.2004, s. 70).» 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Medlemsstatene skal sikre at personer eller foretak omhandlet i nr. 2 ikke deltar i eller på annen måte påvirker 

resultatet av lovfestet revisjon av et bestemt revidert foretak, dersom de 

a)  eier finansielle instrumenter i det reviderte foretaket, med unntak av interesser som eies indirekte gjennom 

diversifiserte kollektive investeringsordninger, 

b)  eier finansielle instrumenter i foretak som er tilknyttet et revidert foretak, dersom eierskapet kan medføre eller 

generelt oppfattes som en årsak til interessekonflikter, med unntak av interesser som eies indirekte gjennom 

diversifiserte kollektive investeringsordninger, 

c)  har vært ansatt i eller har hatt en forretningsmessig eller annen type forbindelse til det reviderte foretaket som kan 

medføre eller generelt oppfattes som en årsak til interessekonflikter.»  
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d)  Følgende ledd tilføyes: 

«5.  De personene eller foretakene som er nevnt i nr. 2, skal ikke anmode om eller ta imot pengegaver eller andre 

gaver eller fordeler fra det reviderte foretaket eller noe foretak tilknyttet et revidert foretak, med mindre en objektiv, 

fornuftig og informert tredjemann anser verdien som ubetydelig eller uvesentlig. 

6.  Dersom et revidert foretak i perioden som regnskapet dekker, overtas av, fusjonerer med eller overtar et annet 

foretak, skal revisoren eller revisjonsselskapet identifisere og vurdere alle nåværende eller nyere interesser eller 

forretningsforbindelser, herunder eventuelle andre tjenester enn revisjon som ytes til dette foretaket, som, idet det tas 

hensyn til de forholdsreglene som anvendes, kan sette i fare revisorens uavhengighet og evne til å fortsette den 

lovfestede revisjonen etter datoen da fusjonen eller overtakelsen trer i kraft. 

Så snart som mulig, og under alle omstendigheter innen tre måneder, skal revisoren eller revisjonsselskapet treffe alle 

tiltak som er nødvendige for å avslutte eventuelle aktuelle interesser eller forhold som kan sette deres uavhengighet i 

fare, og, om mulig, vedta forholdsregler for å minimere eventuelle trusler mot deres uavhengighet som er resultat av 

tidligere og aktuelle interesser og forhold.» 

15.  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 22a 

Reviderte foretaks ansettelse av tidligere revisorer eller av revisorers eller revisjonsselskapers ansatte 

1.  Medlemsstatene skal sikre at revisoren eller den ansvarlige revisjonspartneren som foretar lovfestet revisjon på vegne 

av et revisjonsselskap, ikke før utløpet av en periode på minst ett år, eller dersom det gjelder lovfestet revisjon av foretak 

av allmenn interesse, en periode på minst to år etter å ha fratrådt som revisor eller ansvarlig revisjonspartner i forbindelse 

med revisjonsoppdraget 

a)  påtar seg en ledende stilling i foretaket som revideres, 

b)  eventuelt blir medlem av revisjonsutvalget i foretaket som revideres, eller dersom et slikt revisjonsutvalg ikke finnes, 

det organet som utfører tilsvarende funksjoner som et revisjonsutvalg, 

c)  blir medlem av administrasjonsorganet uten ledelsesansvar eller medlem av tilsynsorganet i det reviderte foretaket. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at ansatte og andre partnere enn de ansvarlige revisjonspartnerne hos en revisor eller et 

revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon, samt enhver annen fysisk person hvis tjenester stilles til rådighet for eller 

kontrolleres av revisoren eller revisjonsselskapet, ikke, når disse ansatte, partnerne eller andre fysiske personene er 

personlig godkjent som revisorer, påtar seg noen av oppgavene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) før minst ett år etter at 

vedkommende var direkte involvert i det lovfestede revisjonsoppdraget.» 

16.  Ny artikkel skal lyde: 

Artikkel 22b 

Forberedelse til lovfestet revisjon og vurdering av trusler mot uavhengigheten 

Medlemsstatene skal sikre at en revisor eller et revisjonsfirma, før de aksepterer eller fortsetter med et oppdrag som 

gjelder lovfestet revisjon, vurderer og dokumenterer følgende: 

— om de oppfyller kravene i artikkel 22 i dette direktiv, 

— om det foreligger trusler mot revisorens eller revisjonsselskapets uavhengighet og mot de forholdsreglene som 

anvendes for å redusere disse truslene,  
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— om revisoren eller revisjonsselskapet har kompetente ansatte samt den tiden og de ressursene som kreves for å utføre 

den lovfestede revisjonen på en hensiktsmessig måte, 

— når det gjelder et revisjonsselskap, om den ansvarlige revisjonspartneren er godkjent som revisor i medlemsstaten som 

krever lovfestet revisjon. 

Medlemsstatene kan fastsette forenklede krav til revisjon som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) og c).» 

17.  I artikkel 23 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Regler for fortrolighet og taushetsplikt i forbindelse med revisorer og revisjonsselskaper skal ikke være til hinder 

for håndhevingen av bestemmelsene i dette direktiv eller i forordning (EU) nr. 537/2014.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Dersom en revisor eller et revisjonsselskap erstattes med en annen revisor eller et annet revisjonsselskap, skal 

førstnevnte revisor eller revisjonsselskap gi den nye revisoren eller det nye revisjonsselskapet tilgang til alle relevante 

opplysninger om foretaket som revideres, og om den seneste revisjonen av dette foretaket.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«5.  Dersom en revisor eller et revisjonsselskap foretar lovfestet revisjon av et foretak som er del av et konsern hvis 

morforetak ligger i en tredjestat, skal reglene for fortrolighet og taushetsplikt nevnt i nr. 1 i denne artikkel ikke være til 

hinder for at revisoren eller revisjonsselskapet oversender relevant dokumentasjon om det utførte revisjonsarbeidet til 

konsernrevisoren i en tredjestat dersom slik dokumentasjon er nødvendig for å foreta revisjon av morforetakets 

konsernregnskap. 

En revisor eller et revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon av et foretak som har utstedt verdipapirer i en 

tredjestat, eller som utgjør en del av et konsern som utarbeider lovfestet konsernregnskap i en tredjestat, kan bare 

overføre revisjonsdokumenter eller andre dokumenter knyttet til revisjonen av foretaket som revisoren eller 

revisjonsselskapet innehar, til vedkommende myndigheter i de berørte tredjestatene på vilkårene fastsatt i artikkel 47. 

Overføringen av informasjon til konsernrevisoren i en tredjestat skal skje i samsvar med kapittel IV i direktiv 95/46/EF 

og gjeldende nasjonale regler for vern av personopplysninger.» 

18.  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 24a 

Intern organisering av revisorer og revisjonsselskaper 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en revisor eller et revisjonsselskap oppfyller følgende organisatoriske krav: 

a)  Et revisjonsselskap skal fastsette hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å sikre at eierne eller aksjeeierne samt 

medlemmene av foretakets eller et tilknyttet foretaks administrasjons-, ledelses- og tilsynsorganer ikke griper inn i 

utførelsen av en lovfestet revisjon på en måte som truer uavhengigheten og objektiviteten til revisoren som foretar den 

lovfestede revisjonen på vegne av revisjonsselskapet. 

b)  En revisor eller et revisjonsselskap skal ha forsvarlige rutiner for administrasjon og regnskap, interne ordninger for 

kvalitetsstyring, effektive rutiner for risikovurdering og effektive kontroll- og sikkerhetsordninger for databehand-

lingssystemer. 

Disse interne ordningene for kvalitetsstyring skal være utformet for å sikre at beslutninger og rutiner følges på alle 

nivåer i revisjonsselskapet eller i revisorens arbeidsstruktur.  
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c)  En revisor eller et revisjonsselskap skal fastsette hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å sikre at deres ansatte 

og andre fysiske personer hvis tjenester stilles til rådighet for revisoren eller revisjonsselskapet, eller er underlagt deres 

kontroll, og som er direkte involvert i den lovfestede revisjonen, har den kunnskapen og erfaringen som kreves for 

oppgavene. 

d)  En revisor eller et revisjonsselskap skal fastsette hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å sikre at viktige 

revisjonsfunksjoner ikke utkontrakteres på en slik måte at det reduserer kvaliteten på revisorens eller revisjons-

selskapets interne kvalitetsstyring og vedkommende myndigheters evne til å føre tilsyn med at revisoren eller 

revisjonsselskapet oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette direktiv og, der det er relevant, forordning (EU)  

nr. 537/2014. 

e)  En revisor eller et revisjonsselskap skal opprette hensiktsmessige og effektive organisatoriske og administrative 

ordninger for å hindre, identifisere, fjerne eller håndtere samt opplyse om eventuelle trusler mot deres uavhengighet 

som nevnt i artikkel 22, 22a og 22b. 

f)  En revisor eller et revisjonsselskap skal fastsette hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å foreta lovfestet 

revisjon, veilede, føre tilsyn med og vurdere ansattes arbeid og strukturere oppdragsdokumentasjonen nevnt i artikkel 

24b nr. 5. 

g)  En revisor eller et revisjonsselskap skal opprette et internt system for kvalitetsstyring for å sikre kvaliteten på den 

lovfestede revisjonen. 

Systemet for kvalitetsstyring skal minst omfatte retningslinjene og rutinene nevnt i bokstav f). Når det gjelder 

revisjonsselskaper, skal en person som er kvalifisert som revisor, ha ansvaret for det interne systemet for kvalitets-

styring. 

h)  En revisor eller et revisjonsselskap skal bruke hensiktsmessige systemer, ressurser og rutiner for å sikre kontinuerlig 

og rettidig utførelse av den lovfestede revisjonen. 

i)  En revisor eller et revisjonsselskap skal også utarbeide hensiktsmessige og effektive organisatoriske og administrative 

ordninger for håndtering og registrering av hendelser som har, eller kan få, alvorlige konsekvenser for deres lovfestede 

revisjons integritet. 

j)  En revisor eller et revisjonsselskap skal ha innført egnede retningslinjer for godtgjøring, herunder overskuddsdeling, 

med tilstrekkelige resultatincentiver til å sikre revisjonskvaliteten. Særlig skal den inntekten som revisoren eller 

revisjonsselskapet får fra yting av andre tjenester enn revisjon til det reviderte foretaket, ikke være en del av 

resultatvurderingen og godtgjøringen av personer som er involvert i eller kan påvirke utførelsen av revisjonen. 

k)  En revisor eller et revisjonsselskap skal overvåke og vurdere om deres systemer, interne ordninger for kvalitetsstyring 

og andre ordninger innført i samsvar med dette direktiv og eventuelt forordning (EU) nr. 537/2014, er tilstrekkelige og 

effektive, og treffe hensiktsmessige tiltak for å rette opp eventuelle svakheter. En revisor eller et revisjonsselskap skal 

særlig foreta en årlig vurdering av det interne systemet for kvalitetsstyring omhandlet i bokstav g). De skal registrere 

resultatene av disse vurderingene samt eventuelle foreslåtte tiltak for å endre det interne systemet for kvalitetsstyring. 

Strategiene og framgangsmåtene nevnt i første ledd skal dokumenteres og meddeles revisorens eller revisjonsselskapets 

ansatte. 

Medlemsstatene kan fastsette forenklede krav til revisjon som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) og c). 

En eventuell utkontraktering av revisjonsfunksjoner som nevnt i bokstav d) i dette nummer skal ikke påvirke revisorens 

eller revisjonsselskapets ansvar overfor foretaket som revideres. 

2.  Revisoren eller revisjonsselskapet skal ta hensyn til sin egen virksomhets omfang og kompleksitet i forbindelse med 

oppfyllelsen av kravene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel.  
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Revisoren eller revisjonsselskapet skal kunne dokumentere overfor vedkommende myndighet at de strategiene og fram-

gangsmåtene som er utformet for å oppfylle kravene, står i et rimelig forhold til omfanget av og kompleksiteten i 

revisorens eller revisjonsselskapets virksomhet.» 

19.  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 24b 

Organisering av arbeidet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at revisjonsselskaper som skal foreta lovfestet revisjon, utpeker minst én ansvarlig 

revisjonspartner. Revisjonsselskapet skal gi den eller de ansvarlige revisjonspartnerne tilstrekkelige ressurser samt 

personale som har den kompetansen og de ferdighetene som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver på en 

hensiktsmessig måte. 

Å sikre revisjonskvalitet, uavhengighet og kompetanse er de viktigste kriteriene når revisjonsselskapet velger den eller de 

ansvarlige revisjonspartnerne. 

Den eller de ansvarlige revisjonspartnerne skal delta aktivt i den lovfestede revisjonen. 

2.  Når den lovfestede revisjonen utføres, skal revisoren avsette tilstrekkelig tid til oppdraget og beregne tilstrekkelige 

ressurser til å kunne utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at revisoren eller revisjonsselskapet dokumenterer alle overtredelser av bestemmelsene i 

dette direktiv og eventuelt i forordning (EU) nr. 537/2014. Medlemsstatene kan frita revisorer og revisjonsselskaper for 

denne forpliktelsen ved mindre overtredelser. Revisorer og revisjonsselskaper skal også føre registre over eventuelle følger 

av overtredelser, herunder tiltak som er truffet for å håndtere slike overtredelser og for å endre det interne systemet for 

kvalitetsstyring. De skal utarbeide en årlig rapport med en oversikt over de tiltakene som er truffet, og skal videreformidle 

rapporten internt. 

Dersom en revisor eller et revisjonsselskap ber eksterne sakkyndige om råd, skal de dokumentere anmodningen og de 

mottatte rådene. 

4.  En revisor eller et revisjonsselskap skal føre et klientregister. Et slikt register skal inneholde følgende opplysninger 

om hver klient: 

a)  navn, adresse og forretningssted, 

b)  dersom det er et revisjonsselskap, den eller de ansvarlige revisorenes navn, 

c)  honorarene for lovfestet revisjon og honorarer for andre tjenester enn revisjon i regnskapsåret. 

5.  En revisor eller et revisjonsselskap skal opprette oppdragsdokumentasjon for hver lovfestet revisjon. 

Revisoren eller revisjonsselskapet skal minst dokumentere de opplysningene som er registrert i henhold til artikkel 22b  

nr. 1 i dette direktiv, og eventuelt i artikkel 6–8 i forordning (EU) nr. 537/2014. 

Revisoren eller revisjonsselskapet skal bevare alle andre opplysninger og dokumenter som er viktige for å støtte opp under 

rapporten nevnt i artikkel 28 i dette direktiv, og eventuelt i artikkel 10 og 11 i forordning (EU) nr. 537/2014, samt for å 

overvåke overholdelsen av dette direktiv og andre gjeldende rettslige krav. 

Oppdragsdokumentasjonen skal lukkes for endring senest 60 dager etter datoen for undertegning av revisjonsberetningen 

nevnt i artikkel 28 i dette direktiv og, der det er relevant, i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 537/2014. 

6.  Revisoren eller revisjonsselskapet skal registrere alle skriftlige klager på resultatet av den lovfestede revisjonen som 

er utført. 

7.  Medlemsstatene kan fastsette forenklede krav når det gjelder nr. 3 og 6 for revisjon som nevnt i artikkel 2 nr. 1 

bokstav b) og c).»  
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20.  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 25a 

Den lovfestede revisjonens omfang 

Med forbehold for rapporteringskravene nevnt i artikkel 28 i dette direktiv og, der det er relevant, i artikkel 10 og 11 i 

forordning (EU) nr. 537/2014, skal den lovfestede revisjonen ikke omfatte sikkerhet for det reviderte foretakets framtidige 

lønnsomhet eller for hvor effektiv eller formålstjenlig ledelses- eller administrasjonsorganets drift av foretakets virksomhet 

har vært.» 

21.  Artikkel 26 skal lyde: 

«Artikkel 26 

Revisjonsstandarder 

1.  Medlemsstatene skal kreve at revisorer og revisjonsselskaper foretar lovfestet revisjon i samsvar med internasjonale 

revisjonsstandarder vedtatt av Kommisjonen etter framgangsmåten i nr. 3. 

Medlemsstatene kan anvende nasjonale revisjonsstandarder, -prosedyrer og -krav så lenge Kommisjonen ikke har vedtatt 

en internasjonal revisjonsstandard som dekker samme emne. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 menes med «internasjonale revisjonsstandarder» International Standards on Auditing (ISAs), 

International Standard on Quality Control (ISQC 1) og andre tilhørende standarder utstedt av International Federation of 

Accountants (IFAC) gjennom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), i den grad de er relevante 

for lovfestet revisjon. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta, gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 48a, de interna-

sjonale revisjonsstandardene nevnt i nr. 1 med hensyn til revisjonspraksis, uavhengighet og intern kvalitetsstyring av 

revisorer og revisjonsselskaper med henblikk på at disse standardene skal anvendes i Unionen. 

Kommisjonen kan vedta internasjonale revisjonsstandarder bare dersom de 

a)  er utarbeidet på egnet måte, under offentlig tilsyn og med tilstrekkelig gjennomsiktighet samt at de er generelt 

akseptert internasjonalt, 

b)  bidrar til å gi årsregnskapene eller konsernregnskapene en høy grad av troverdighet og kvalitet i samsvar med 

prinsippene i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2013/34/EF, 

c)  bidrar til Unionens felles beste, og 

d)  ikke innebærer endring eller utfylling av noen av kravene i dette direktiv, bortsett fra kravene i kapittel IV og artikkel 

27 og 28. 

4.  Uten hensyn til nr. 1 annet ledd kan medlemsstatene bare fastsette ytterligere revisjonsprosedyrer eller -krav som 

Kommisjonen har vedtatt, 

a)  dersom disse revisjonsprosedyrene eller -kravene er nødvendige for å gi nasjonale rettslige krav som gjelder omfanget 

av lovfestet revisjon, eller 

b)  i den utstrekning det er nødvendig for å øke regnskapenes troverdighet og kvalitet. 

Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen revisjonsprosedyrene og -kravene minst tre måneder før de trer i kraft, eller, 

ved krav som allerede finnes på tidspunktet for vedtakelse av en internasjonal revisjonsstandard, senest innen tre måneder 

etter at den relevante internasjonale revisjonsstandarden er vedtatt.  
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5.  Når en medlemsstat krever lovfestet revisjon av små foretak, kan den fastsette at anvendelsen av revisjonsstandardene 

nevnt i nr. 1 skal stå i forhold til omfanget av og kompleksiteten i slike foretaks virksomhet. Medlemsstatene kan treffe 

tiltak for å sikre en forholdsmessig anvendelse av revisjonsstandardene på lovfestet revisjon av små foretak.» 

22.  Artikkel 27 skal lyde: 

«Artikkel 27 

Lovfestet revisjon av konsernregnskap 

1.  Medlemsstatene skal ved lovfestet revisjon av et konserns konsernregnskap sikre følgende: 

a)  Når det gjelder konsernregnskapet, har konsernrevisoren fullt ansvar for revisjonsberetningen nevnt i artikkel 28 i 

dette direktiv og, der det er relevant, i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 537/2014, og eventuelt for tilleggsrapporten til 

revisjonsutvalget i henhold til artikkel 11 i nevnte forordning. 

b)  Konsernrevisoren vurderer det revisjonsarbeidet som er utført av tredjestatsrevisorer, revisorer som foretar lovfestet 

revisjon, tredjestatsrevisjonsselskaper eller revisjonsselskaper med sikte på konsernrevisjonen, og dokumenterer typen 

av, tidspunktene for og omfanget av arbeidet utført av disse revisorene, herunder eventuelt konsernrevisorens 

gjennomgang av relevante deler av disse revisorenes revisjonsdokumenter. 

c)  Konsernrevisoren gjennomgår det revisjonsarbeidet som er utført av tredjestatsrevisorer, revisorer som foretar 

lovfestet revisjon, tredjestatsrevisjonsselskaper eller revisjonsselskaper med sikte på konsernrevisjonen, og dokumen-

terer dette. 

Dokumentasjonen som konsernrevisoren beholder, skal være slik at den berørte vedkommende myndigheten på tilstrek-

kelig måte kan gjennomgå konsernrevisorens arbeid. 

Med hensyn til første ledd bokstav c) i dette nummer skal konsernrevisoren be om samtykke fra berørte tredjestats-

revisorer, revisorer som foretar lovfestet revisjon, tredjestatsrevisjonsselskaper eller revisjonsselskaper til å overføre 

relevant dokumentasjon under utførelsen av revisjonen av konsernregnskaper, slik at konsernrevisoren kan støtte seg på 

det arbeidet som disse har gjennomført. 

2.  Dersom konsernrevisoren ikke kan oppfylle kravet i nr. 1 første ledd bokstav c), kan vedkommende treffe hensikts-

messige tiltak og underrette den berørte vedkommende myndigheten. 

Slike tiltak skal, avhengig av hva som passer, omfatte ytterligere revisjonsarbeid hos det berørte datterforetaket, enten 

direkte eller ved utkontraktering. 

3.  Dersom konsernrevisoren er gjenstand for kvalitetskontroll eller en undersøkelse som gjelder den lovfestede 

revisjonen av et konserns konsernregnskap, skal konsernrevisoren på anmodning stille til rådighet for vedkommende 

myndighet den relevante dokumentasjonen som vedkommende har bevart om det revisjonsarbeidet som er utført av de 

respektive tredjestatsrevisorene, revisorene som foretar lovfestet revisjon, tredjestatsrevisjonsselskapene eller revisjons-

selskapene i forbindelse med konsernrevisjonen, herunder eventuelle revisjonsdokumenter som er relevante for konsern-

revisjonen. 

Vedkommende myndighet kan i henhold til artikkel 36 anmode berørte vedkommende myndigheter om tilleggs-

dokumentasjon om revisjonsarbeidet som er utført av alle revisorer eller revisjonsselskaper i forbindelse med konsern-

revisjonen. 

Dersom et morforetak eller et datterforetak i et konsern revideres av revisorer eller revisjonsselskaper fra en tredjestat, kan 

vedkommende myndighet anmode om tilleggsdokumentasjon om revisjonsarbeidet som er utført av tredjestatsrevisorer 

eller tredjestatsrevisjonsselskaper fra berørte vedkommende myndigheter i disse tredjestatene, i henhold til arbeidsavtalene 

nevnt i artikkel 47.  



11.7.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/537 

 

Som unntak fra tredje ledd skal konsernrevisoren, når et morforetak eller et datterforetak i et konsern revideres av 

revisorer eller revisjonsselskaper fra en tredjestat som ikke har noen arbeidsavtale som nevnt i artikkel 47, på anmodning 

også være ansvarlig for å sikre at tilleggsdokumentasjon om revisjonsarbeidet som er utført av slike tredjestatsrevisorer 

eller tredjestatsrevisjonsselskaper oversendes, herunder arbeidsdokumenter som er relevante for konsernrevisjonen. For å 

sikre slik oversending skal konsernrevisoren beholde et eksemplar av dokumentasjonen, eller alternativt inngå avtale med 

tredjestatsrevisorer eller tredjestatsrevisjonsselskaper om at disse skal gis ubegrenset tilgang til dokumentasjonen på 

anmodning, eller treffe andre hensiktsmessige tiltak. Dersom revisjonsdokumentene av juridiske eller andre årsaker ikke 

kan sendes fra en tredjestat til konsernrevisoren, skal den dokumentasjonen som konsernrevisoren beholder, omfatte bevis 

på at vedkommende har fulgt relevante framgangsmåter for å få tilgang til revisjonsdokumentasjonen, og, dersom andre 

hindringer enn juridiske hindringer følger av en tredjestats lovgivning, bevis som dokumenterer slike hindringer.» 

23.  Artikkel 28 skal lyde: 

«Artikkel 28 

Revisjonsberetning 

1.  Revisoren eller revisjonsselskapet skal framlegge resultatene av den lovfestede revisjonen i en revisjonsberetning. 

Beretningen skal utarbeides i samsvar med kravene i revisjonsstandarder som Unionen eller den berørte medlemsstaten har 

vedtatt, og som er omhandlet i artikkel 26. 

2.  Revisjonsberetningen skal være skriftlig og inneholde 

a)  navnet på foretaket hvis årsregnskap eller konsernregnskap omfattes av den lovfestede revisjonen, angivelse av hvilket 

årsregnskap eller konsernregnskap det dreier seg om, datoen samt hvilken periode som dekkes, og angivelse av hvilket 

regelverk for finansiell rapportering som er anvendt, 

b)  en beskrivelse av omfanget av den lovfestede revisjonen som minst skal opplyse om hvilke revisjonsstandarder som er 

anvendt ved den lovfestede revisjonen, 

c)  en konklusjon, som skal være enten uten forbehold, med forbehold eller negativ, og som skal gi klart uttrykk for om 

årsregnskapet etter revisors eller revisjonsselskapets mening 

i)  gir et pålitelig bilde i samsvar med det relevante regelverket for finansiell rapportering som er benyttet, og 

ii)  oppfyller lovfestede krav. 

Dersom revisoren eller revisjonsselskapet ikke har grunnlag for å konkludere, skal revisjonsberetningen inneholde 

opplysning om at revisor ikke kan uttale seg, 

d)  en henvisning til eventuelle andre forhold som revisorene eller revisjonsselskapene særlig har påpekt uten å ta 

forbehold i revisors konklusjon, 

e)  en konklusjon og en erklæring, som begge skal baseres på det arbeidet som er utført under revisjonen, som omhandlet i 

artikkel 34 nr. 1 i direktiv 2013/34/EU, 

f)  en uttalelse om alle vesentlige usikkerhetsfaktorer som gjelder hendelser eller forhold som kan føre til betydelig tvil 

om foretakets evne til fortsatt drift, 

g)  opplysninger om revisorenes eller revisjonsselskapenes etableringssted. 

Medlemsstatene kan fastsette tilleggskrav til revisjonsberetningens innhold. 

3.  Når den lovfestede revisjonen er utført av flere enn én revisor eller ett revisjonsselskap, skal revisorene eller 

revisjonsselskapene bli enige om resultatene av den lovfestede revisjonen og framlegge en felles revisjonsberetning og 

konklusjon. Dersom de er uenige, skal hver revisor eller hvert revisjonsselskap framlegge sin konklusjon i et separat 

avsnitt i revisjonsberetningen og opplyse om grunnen til uenigheten.  
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4.  Revisjonsberetningen skal være underskrevet og datert av revisoren. Dersom et revisjonsselskap foretar lovfestet 

revisjon, skal revisjonsberetningen minst være undertegnet av den eller de revisorene som foretar lovfestet revisjon på 

vegne av revisjonsselskapet. Dersom flere enn én revisor eller ett revisjonsselskap har vært involvert samtidig, skal 

revisjonsberetningen underskrives av alle revisorene eller minst av de revisorene som foretar den lovfestede revisjonen på 

vegne av hvert revisjonsselskap. I unntakstilfeller kan medlemsstatene bestemme at det ikke er nødvendig å offentliggjøre 

denne eller disse underskriften(e) dersom slik offentliggjøring kan innebære en overhengende og betydelig trussel mot en 

persons sikkerhet. 

Under alle omstendigheter skal navnet eller navnene på personene som er involvert, være kjent for berørte vedkommende 

myndigheter. 

5.  Revisorens eller revisjonsselskapets revisjonsberetning om konsernregnskapet skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 1-4. 

Ved rapportering om samsvaret mellom revisjonsberetningen og finansregnskapet som kreves i nr. 2 bokstav e), skal 

revisoren eller revisjonsselskapet ta i betraktning konsernregnskapet og den konsoliderte årsberetningen. Dersom 

morforetakets årsregnskap er knyttet til konsernregnskapet, kan revisorens eller revisjonsselskapets revisjonsberetninger 

som kreves i denne artikkel, kombineres.» 

24.  I artikkel 29 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  systemet for kvalitetskontroll skal organiseres på en slik måte at det er uavhengig av de revisorene og 

revisjonsselskapene som undersøkes, og er omfattet av offentlig tilsyn,». 

ii)  Bokstav h) skal lyde: 

«h) kvalitetskontroller skal utføres på grunnlag av en risikoanalyse og, for revisorer og revisjonsselskaper som 

foretar lovfestet revisjon som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), minst hvert sjette år,». 

iii)  Ny bokstav skal lyde: 

«k)  kvalitetskontroller skal være hensiktsmessige og stå i forhold til omfanget av og kompleksiteten i den 

virksomheten som drives av revisoren eller revisjonsselskapet som undersøkes.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav e) skal valget av kontrollører minst oppfylle følgende kriterier: 

a)  Kontrollørene skal ha tilstrekkelig faglig opplæring og relevant erfaring innen lovfestet revisjon og finansiell 

rapportering, kombinert med konkret opplæring innen kvalitetskontroll. 

b)  En person som har vært partner til, ansatt hos eller på annen måte knyttet til revisoren eller revisjonsselskapet, skal 

ikke kunne utføre kvalitetskontroll av en revisor eller et revisjonsselskap før det har gått minst tre år etter at dette 

forholdet opphørte. 

c)  Kontrollørene skal erklære at det ikke er noen interessekonflikter mellom dem og revisoren og revisjonsselskapet 

som skal undersøkes.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«3.  Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav k) skal medlemsstatene kreve at vedkommende myndigheter ved utførelsen av 

kvalitetskontroller av lovfestet revisjon av årsregnskap eller konsernregnskap i små og mellomstore bedrifter tar 

hensyn til at revisjonsstandardene vedtatt i samsvar med artikkel 26 skal anvendes på en måte som står i forhold til 

omfanget av og kompleksiteten i det reviderte foretakets virksomhet.»  
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25.  Kapittel VII skal lyde: 

«KAPITTEL VII 

UNDERSØKELSER OG SANKSJONER 

Artikkel 30 

Systemer for undersøkelser og sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det finnes effektive systemer for undersøkelser og sanksjoner for å oppdage, korrigere 

og forebygge utilstrekkelig utførelse av lovfestet revisjon. 

2.  Med forbehold for medlemsstatenes ordninger for erstatningsansvar skal medlemsstatene sørge for effektive, 

forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner overfor revisorer og revisjonsselskaper dersom lovfestet revisjon ikke utføres 

i samsvar med bestemmelsene vedtatt ved gjennomføringen av dette direktiv og, dersom det er relevant, av forordning 

(EU) nr. 537/2014. 

Medlemsstatene kan beslutte ikke å fastsette regler for administrative sanksjoner for overtredelser som allerede er omfattet 

av nasjonal strafferett. I så fall skal de underrette Kommisjonen om de relevante strafferettsbestemmelsene. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for at de tiltakene som treffes og sanksjonene som ilegges revisorer og revisjonsselskaper, 

blir offentliggjort på egnet måte. Sanksjonene skal omfatte muligheten til å tilbakekalle godkjenningen. Medlemsstatene 

kan beslutte at offentliggjøringen ikke skal omfatte personopplysninger i henhold til artikkel 2 bokstav a) i direktiv 

95/46/EF. 

4.  Medlemsstatene skal innen 17. juni 2016 underrette Kommisjonen om bestemmelsene nevnt i nr. 2. De skal straks 

underrette Kommisjonen om eventuelle senere endringer av dem. 

Artikkel 30a 

Sanksjonsmyndighet 

1.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende myndigheter gis myndighet til å treffe og/eller ilegge minst følgende 

administrative tiltak og sanksjoner for overtredelse av bestemmelsene i dette direktiv og, dersom det er relevant, i 

forordning (EU) nr. 537/2014: 

a)  et pålegg der det kreves at den fysiske eller juridiske personen som er ansvarlig for overtredelsen, avslutter atferden og 

avstår fra å gjenta slik atferd, 

b)  en offentlig erklæring som angir navnet på den personen som er ansvarlig for overtredelsen, og typen overtredelse, og 

som offentliggjøres på vedkommende myndigheters nettsted, 

c)  et midlertidig forbud i høyst tre år mot at revisoren, revisjonsselskapet eller den ansvarlige revisjonspartneren foretar 

lovfestet revisjon og/eller underskriver revisjonsberetninger, 

d)  en erklæring om at revisjonsberetningen ikke oppfyller kravene i artikkel 28 i dette direktiv eller, dersom det er 

relevant, i artikkel 10 i forordning (EU) nr. 537/2014, 

e)  et midlertidig forbud i høyst tre år mot at et medlem av et revisjonsselskap eller av administrasjons- eller 

tilsynsorganet i et foretak av allmenn interesse utøver funksjoner i revisjonsselskaper eller i foretak av allmenn 

interesse, 

f)  ilegging av administrative økonomiske sanksjoner overfor fysiske og juridiske personer. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter kan utøve sin sanksjonsmyndighet i samsvar med dette 

direktiv og nasjonal lovgivning på en av følgende måter: 

a)  direkte, 

b)  i samarbeid med andre myndigheter, 

c)  etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter.  
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3.  Medlemsstatene kan gi vedkommende myndigheter annen sanksjonsmyndighet i tillegg til den som er nevnt i nr. 1. 

4.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene gi de myndighetene som fører tilsyn med foretak av allmenn interesse, når 

de ikke er utpekt som vedkommende myndighet i henhold til artikkel 20 nr. 2 i forordning (EU) nr. 537/2014, myndighet 

til å ilegge sanksjoner for overtredelser av rapporteringspliktene fastsatt i nevnte forordning. 

Artikkel 30b 

Effektiv anvendelse av sanksjoner 

Når medlemsstatene fastsetter regler i henhold til artikkel 30, skal de kreve at vedkommende myndigheter ved valget av 

arten og omfanget av administrative sanksjoner og tiltak skal ta hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder 

eventuelt 

a)  overtredelsens grovhet og varighet, 

b)  graden av ansvar hos personen som er ansvarlig for overtredelsen, 

c)  den finansielle styrken til personen som er ansvarlig for overtredelsen, slik den framgår for eksempel av det ansvarlige 

foretakets samlede omsetning eller av den ansvarlige fysiske personens årsinntekt, 

d)  beløp for oppnådd fortjeneste eller unngått tap for den ansvarlige personen, når det er mulig å fastsette disse beløpene, 

e)  den ansvarlige personens vilje til å samarbeide med vedkommende myndighet, 

f)  tidligere overtredelser begått av den ansvarlige fysiske eller juridiske personen. 

Vedkommende myndigheter kan ta hensyn til andre faktorer dersom de er fastsatt i nasjonal rett. 

Artikkel 30c 

Offentliggjøring av sanksjoner og tiltak 

1.  Vedkommende myndigheter skal på sitt offisielle nettsted offentliggjøre minst alle administrative sanksjoner som de 

ilegger for overtredelse av bestemmelsene i dette direktiv eller i forordning (EU) nr. 537/2014, når sanksjonene ikke er 

gjenstand for en klage, eller når klagemuligheten er uttømt, så snart det er praktisk mulig og umiddelbart etter at den 

personen som er ilagt sanksjonen, er informert om beslutningen, herunder opplysninger om overtredelsens type og art og 

identiteten til den fysiske eller juridiske personen som er ilagt sanksjonen. 

Dersom medlemsstatene tillater offentliggjøring av sanksjoner som kan påklages, skal vedkommende myndigheter, så 

snart det er praktisk mulig, også offentliggjøre opplysninger om status for og resultatet av klagen. 

2.  Vedkommende myndigheter skal offentliggjøre sanksjonene i anonymisert form og på en måte som er i samsvar med 

nasjonal rett, i følgende tilfeller: 

a)  når sanksjonene ilegges en fysisk person og en offentliggjøring av personopplysninger viser seg å være urimelig etter 

en obligatorisk forhåndsvurdering av rimeligheten ved en slik offentliggjøring, 

b)  dersom offentliggjøringen ville skade finansmarkedenes stabilitet eller en pågående etterforskning, 

c)  dersom offentliggjøringen ville medføre uforholdsmessig stor skade for de berørte institusjonene eller personene. 

3.  Vedkommende myndigheter skal sikre at enhver offentliggjøring i samsvar med nr. 1 er av en rimelig varighet og blir 

liggende på deres nettsted i minst fem år etter at alle klagemuligheter er uttømt eller utløpt.  
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Offentliggjøringen av sanksjoner og tiltak og av offentlige erklæringer skal være forenlig med de grunnleggende 

rettighetene som er fastsatt i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig retten til respekt for 

privatliv og familieliv og retten til vern av personopplysninger. Medlemsstatene kan beslutte at offentliggjøringen ikke 

skal omfatte personopplysninger i henhold til artikkel 2 bokstav a) i direktiv 95/46/EF. 

Artikkel 30d 

Klageadgang 

Medlemsstatene skal sikre at beslutninger som treffes av vedkommende myndighet i samsvar med dette direktiv eller 

forordning (EU) nr. 537/2014, kan påklages. 

Artikkel 30e 

Rapportering av overtredelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det innføres effektive ordninger for å oppmuntre til rapportering av overtredelser av 

dette direktiv eller av forordning (EU) nr. 537/2014 til vedkommende myndigheter. 

2.  Ordningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte 

a)  særlige framgangsmåter for mottaking av rapporter om overtredelser og oppfølging av dem, 

b)  vern av personopplysninger både om den personen som rapporterer om den antatte eller faktiske overtredelsen, og om 

den personen som er mistenkt for å ha begått overtredelsen, eller angivelig har begått den, i samsvar med prinsippene 

fastsatt i direktiv 95/46/EF, 

c)  egnede framgangsmåter for å sikre den anklagede personens rett til forsvar og til å bli hørt før det treffes en beslutning 

om vedkommende, samt retten til effektiv klageadgang for en domstol i forbindelse med en slik beslutning. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at revisjonsselskaper fastsetter hensiktsmessige framgangsmåter for sine ansatte slik at de 

kan rapportere mulige eller faktiske overtredelser av dette direktiv eller av forordning (EU) nr. 537/2014 internt via en 

særlig kanal. 

Artikkel 30f 

Utveksling av opplysninger 

1.  Vedkommende myndigheter skal årlig framlegge for CEAOB sammenfattede opplysninger om alle administrative 

tiltak og alle sanksjoner som de har ilagt i samsvar med dette kapittel. CEAOB skal offentliggjøre disse opplysningene i en 

årlig rapport. 

2.  Vedkommende myndigheter skal omgående underrette CEAOB om alle midlertidige forbud nevnt i artikkel 30a nr. 1 

bokstav c) og e).» 

26.  I artikkel 32 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal organisere et effektivt system for offentlig tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper ut ifra 

prinsippene i nr. 2–7 og utpeke en vedkommende myndighet som skal ha ansvar for dette tilsynet.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Vedkommende myndighet skal ledes av ikke-praktiserende personer som har kunnskap på områder som er 

relevante for lovfestet revisjon. De skal velges etter en uavhengig og åpen framgangsmåte.  
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Vedkommende myndighet kan bruke praktiserende personer til å utføre spesifikke oppgaver og kan også bistås av 

sakkyndige når det er nødvendig for korrekt utførelse av myndighetens oppgaver. I slike tilfeller skal verken de ikke-

praktiserende personene eller de sakkyndige delta i vedkommende myndighets beslutningstaking.» 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Vedkommende myndighet skal ha det endelige ansvaret for tilsyn med 

a)  godkjenning og registrering av revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon, 

b)  vedtakelse av standarder for yrkesetiske regler, intern kvalitetsstyring av revisjonsselskaper og revisjon, unntatt når 

disse standardene vedtas eller godkjennes av andre myndigheter i medlemsstatene, 

c)  etterutdanning, 

d)  systemer for kvalitetskontroll, 

e)  undersøkelsessystemer og administrative sanksjonssystemer.» 

d)  Nye numre skal lyde: 

«4a.  Medlemsstatene skal utpeke en eller flere vedkommende myndigheter som skal utføre de oppgavene som er 

fastsatt i dette direktiv. Medlemsstatene skal utpeke bare én vedkommende myndighet som skal ha det endelige 

ansvaret for oppgavene nevnt i denne artikkel, unntatt med henblikk på lovfestet revisjon av samvirkeforetak, 

sparebanker eller lignende foretak som nevnt i artikkel 45 i direktiv 86/635/EØF eller et datterforetak eller en juridisk 

etterfølger av et samvirkeforetak, en sparebank eller et lignende foretak som nevnt i artikkel 45 i direktiv 86/635/EØF. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke myndigheter som er utpekt. 

Vedkommende myndigheter skal organiseres slik at interessekonflikter unngås. 

4b.  Medlemsstatene kan delegere eller gi vedkommende myndighet tillatelse til å delegere sine oppgaver til andre 

myndigheter eller organer som er utpekt eller på annen måte godkjent til å utføre slike oppgaver. 

Ved delegering skal det angis hvilke oppgaver som delegeres og på hvilke vilkår de skal utføres. Vedkommende 

myndigheter eller organer skal organiseres slik at interessekonflikter unngås. 

Når vedkommende myndighet delegerer oppgaver til andre myndigheter eller organer, skal den kunne ta tilbake den 

delegerte myndigheten fra sak til sak.» 

e)  Nr. 5–7 skal lyde: 

«5.  Vedkommende myndighet skal om nødvendig ha rett til å innlede og gjennomføre undersøkelser av revisorer og 

revisjonsselskaper og til å treffe nødvendige tiltak. 

Dersom vedkommende myndighet bruker sakkyndige til å utføre spesifikke oppgaver, skal den sikre at det ikke er 

interessekonflikter mellom de sakkyndige og den berørte revisoren eller det berørte revisjonsselskapet. Slike 

sakkyndige skal oppfylle samme krav som dem som er fastsatt i artikkel 29 nr. 2 bokstav a). 

Vedkommende myndighet skal gis den myndigheten som er nødvendig for at den skal kunne ivareta sine oppgaver og 

forpliktelser i henhold til dette direktiv. 

6.  Vedkommende myndigheter skal sikre gjennomsiktighet. Dette skal omfatte offentliggjøring av årlige arbeids-

programmer og aktivitetsrapporter. 

7.  Systemet for offentlig tilsyn skal være tilstrekkelig godt finansiert og ha tilstrekkelige ressurser til å innlede og 

gjennomføre undersøkelsene nevnt i nr. 5. Finansieringen av systemet for offentlig tilsyn skal være sikker og fri for 

enhver urimelig påvirkning fra revisorer eller revisjonsselskaper.»  
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27.  I artikkel 34 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Med forbehold for første ledd skal revisjonsselskaper som er godkjent i én medlemsstat, og som utfører revisjons-

tjenester i en annen medlemsstat i henhold til artikkel 3a, omfattes av kvalitetskontroll i hjemstaten og tilsyn i 

vertsstaten med hensyn til all revisjon utført der.» 

b)  Nr. 2 og 3 skal lyde: 

«2.  Ved lovfestet revisjon av konsernregnskap kan medlemsstaten som krever slik revisjon, ikke pålegge ytterligere 

krav i forbindelse med revisjonen når det gjelder registrering, kvalitetskontroll, revisjonsstandarder, yrkesetiske regler 

og uavhengighet overfor en revisor eller et revisjonsselskap som foretar lovfestet revisjon av et datterforetak som er 

etablert i en annen medlemsstat. 

3.  For et selskap hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i en annen medlemsstat 

enn staten der selskapet har sitt forretningskontor, kan medlemsstaten der verdipapirene omsettes, ikke pålegge 

ytterligere krav i forbindelse med den lovfestede revisjonen når det gjelder registrering, kvalitetskontroll, revisjons-

standarder, yrkesetiske regler og uavhengighet overfor en revisor eller et revisjonsselskap som foretar lovfestet 

revisjon av selskapets årsregnskap eller konsernregnskap.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«4.  Dersom en revisor eller et revisjonsselskap er registrert i en medlemsstat som følge av godkjenning i samsvar 

med artikkel 3 eller artikkel 44, og revisoren eller revisjonsselskapet avgir revisjonsberetninger om årsregnskap eller 

konsernregnskap som nevnt i artikkel 45 nr. 1, skal medlemsstaten der revisoren eller revisjonsselskapet er registrert, 

la revisoren eller revisjonsselskapet omfattes av deres tilsynssystemer, systemer for kvalitetskontroll og systemer for 

undersøkelser og sanksjoner.» 

28.  Artikkel 35 oppheves. 

29.  I artikkel 36 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatenes vedkommende myndigheter som har ansvar for godkjenning, registrering, kvalitetskontroll, 

tilsyn og disiplin, de vedkommende myndighetene utpekt i samsvar med artikkel 20 i forordning (EU) nr. 537/2014 og 

de relevante europeiske tilsynsmyndighetene skal om nødvendig samarbeide for å ivareta sine forpliktelser og 

oppgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 537/2014. Vedkommende myndigheter i en medlemsstat 

skal yte bistand til vedkommende myndigheter i andre medlemsstater og til de relevante europeiske 

tilsynsmyndighetene. Vedkommende myndigheter skal særlig utveksle opplysninger og samarbeide ved undersøkelser 

knyttet til utførelsen av lovfestet revisjon.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Nr. 2 skal ikke være til hinder for at vedkommende myndigheter utveksler fortrolige opplysninger. Opplysninger 

utvekslet på denne måten omfattes av den taushetsplikten som gjelder for personer som arbeider eller har arbeidet for 

vedkommende myndigheter. Taushetsplikt skal også gjelde for alle andre personer som vedkommende myndigheter 

har delegert oppgaver til i forbindelse med målene fastsatt i dette direktiv.» 

c)  I nr. 4 gjøres følgende endringer: 

i)  I tredje ledd skal bokstav b) lyde: 

«b) når det hos myndighetene i den medlemsstaten som anmodes om opplysninger, allerede er innledet 

rettergang for de samme forholdene og mot de samme personene, eller».  
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ii)  I tredje ledd skal bokstav c) lyde: 

«c)  når det hos myndighetene i den medlemsstaten som anmodes om opplysninger, allerede er avsagt endelig 

dom for de samme forholdene og mot de samme personene.» 

iii)  Fjerde ledd skal lyde: 

«Uten at det berører deres forpliktelser i forbindelse med rettergang kan de vedkommende myndighetene eller de 

europeiske tilsynsmyndighetene som mottar opplysninger i henhold til nr. 1, bruke dem bare i sammenheng med 

at de utfører oppgaver som omfattes av virkeområdet for dette direktiv eller for forordning (EU) nr. 537/2014, og 

i forbindelse med forvaltningssaker eller rettergang i tilknytning til disse oppgavene.» 

d)  Nytt nummer skal lyde: 

«4a.  Medlemsstatene kan tillate vedkommende myndigheter å overføre til vedkommende myndigheter med ansvar for 

tilsyn med foretak av allmenn interesse, sentralbanker, Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske 

sentralbank, i deres egenskap av monetære myndigheter, og til Det europeiske råd for systemrisiko, fortrolige 

opplysninger som disse trenger for å kunne utføre sine oppgaver. Det er ikke noe til hinder for at slike myndigheter 

eller organer gir videre til vedkommende myndigheter de opplysningene disse måtte trenge for å utføre sine oppgaver i 

henhold til forordning (EU) nr. 537/2014.» 

e)  I nr. 6 fjerde ledd skal bokstav a) lyde: 

«a)  dersom en slik undersøkelse kan skade den anmodede medlemsstatens suverenitet, sikkerhet eller offentlige 

orden eller krenke nasjonale sikkerhetsregler, eller». 

f)  Nr. 7 oppheves. 

30.  I artikkel 37 skal nytt nummer lyde: 

«3.  Alle kontraktsvilkår som begrenser valgmuligheten for det reviderte foretakets generalforsamling i henhold til nr. 1 til 

visse kategorier av eller lister over revisorer eller revisjonsselskaper når det gjelder valget av en bestemt revisor eller et 

bestemt revisjonsselskap til å foreta lovfestet revisjon av dette foretaket, skal være forbudt. Eventuelle eksisterende vilkår 

skal være ugyldige.» 

31.  I artikkel 38 skal nytt nummer lyde: 

«3.  Ved en lovfestet revisjon av et foretak av allmenn interesse skal medlemsstatene sikre at det er mulig for 

a)  aksjeeiere som innehar 5 % eller mer av stemmerettene eller aksjekapitalen, 

b)  andre organer i de reviderte foretakene når det er fastsatt i nasjonal lovgivning, eller 

c)  vedkommende myndigheter omhandlet i artikkel 32 i dette direktiv eller utpekt i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 537/2014, eller, når det er fastsatt i nasjonal lovgivning, med artikkel 20 nr. 2 i nevnte forordning, 

å innlede rettergang ved en nasjonal domstol for å få revisorene eller revisjonsselskapene avsatt dersom det er en gyldig 

grunn til dette.» 

32.  Kapittel X skal lyde: 

«KAPITTEL X 

REVISJONSUTVALG 

Artikkel 39 

Revisjonsutvalg 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle foretak av allmenn interesse har et revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget skal være 

enten et frittstående utvalg eller et utvalg av det reviderte foretakets administrasjons- eller tilsynsorgan. Det skal bestå av 

medlemmer av det reviderte foretakets administrasjonsorgan og/eller tilsynsorgan som ikke er medlemmer av ledelsen, 

og/eller av medlemmer utnevnt av det reviderte foretakets generalforsamling, eller, for foretak som ikke har aksjeeiere, av 

et tilsvarende organ.  
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Minst ett av medlemmene av revisjonsutvalget skal ha kompetanse innenfor regnskap og/eller revisjon. 

Utvalgsmedlemmene skal samlet ha kompetanse som er relevant for sektoren der det reviderte foretaket driver sin 

virksomhet. 

Et flertall av medlemmene av revisjonsutvalget skal være uavhengige av det reviderte foretaket. Revisjonsutvalgets leder 

skal utnevnes av dets medlemmer eller av det reviderte foretakets tilsynsorgan, og skal være uavhengig av det reviderte 

foretaket. Medlemsstatene kan kreve at revisjonsutvalgets leder skal velges hvert år av det reviderte foretakets 

generalforsamling. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte at de oppgavene som tildeles revisjonsutvalget i et foretak av 

allmenn interesse som oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav f) og t) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/71/EF(*), kan utføres av administrasjons- eller tilsynsorganet som helhet, forutsatt at lederen for dette organet, 

dersom vedkommende er medlem av foretaksledelsen, ikke fungerer som leder når et slikt organ utøver revisjonsutvalgets 

funksjoner. 

Dersom et revisjonsutvalg utgjør en del av det reviderte foretakets administrasjonsorgan eller tilsynsorgan i samsvar med 

nr. 1, kan medlemsstatene tillate eller kreve at administrasjonsorganet eller tilsynsorganet etter behov utøver revisjons-

utvalgets funksjoner med henblikk på de forpliktelsene som er fastsatt i dette direktiv og i forordning (EU) nr. 537/2014. 

3.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte at følgende foretak av allmenn interesse ikke er pliktige til å ha et 

revisjonsutvalg: 

a)  et foretak av allmenn interesse som i henhold til artikkel 2 nr. 10 i direktiv 2013/34/EU er et datterforetak, dersom 

foretaket oppfyller kravene i nr. 1, 2 og 5 i denne artikkel, artikkel 11 nr. 1 og 2 og artikkel 16 nr. 5 i forordning (EU) 

nr. 537/2014 på konsernnivå, 

b)  et foretak av allmenn interesse som er en innretning for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) som 

definert i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(**) eller et alternativt investeringsfond (AIF) 

som definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU(***), 

c)  et foretak av allmenn interesse hvis eneste formål er å utstede verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som definert i 

artikkel 2 nr. 5 i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(****), 

d)  en kredittinstitusjon i henhold til artikkel 3 nr. 1 punkt 1 i direktiv 2013/36/EU hvis aksjer ikke er opptatt til notering 

på et regulert marked i noen medlemsstat i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF, og som løpende 

eller gjentatte ganger bare har utstedt gjeldsinstrumenter som er opptatt til notering på et regulert marked, forutsatt at 

det samlede nominelle beløpet for alle slike gjeldsinstrumenter er under 100 000 000 euro, og at det ikke har 

offentliggjort et prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF. 

De foretakene av allmenn interesse som er nevnt i bokstav c), skal offentliggjøre årsakene til at de ikke anser det som 

hensiktsmessig å gi enten et revisjonsutvalg eller et administrasjons- eller tilsynsorgan i oppgave å utøve et revisjons-

utvalgs funksjoner. 

4.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene kreve eller tillate at et foretak av allmenn interesse ikke har et revisjons-

utvalg, forutsatt at det har ett eller flere organer med tilsvarende funksjoner som et revisjonsutvalg, som er nedsatt og 

fungerer i samsvar med gjeldende bestemmelser i den medlemsstaten der foretaket som skal revideres, er registrert. I et 

slikt tilfelle skal foretaket opplyse om hvilket organ som utøver disse funksjonene, og hvordan det er sammensatt. 

5.  Dersom alle medlemmene av revisjonsutvalget er medlemmer av det reviderte foretakets administrasjons- eller 

tilsynsorgan, kan medlemsstaten fastsette at revisjonsutvalget skal fritas for uavhengighetskravene fastsatt i nr. 1 fjerde 

ledd.  
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6.  Uten at det berører det ansvaret som påhviler medlemmene av administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorganene eller 

andre medlemmer som er utnevnt av det reviderte foretakets generalforsamling, skal revisjonsutvalget blant annet 

a)  informere det reviderte foretakets administrasjons- eller tilsynsorgan om resultatet av revisjonen og forklare hvordan 

den lovfestede revisjonen bidro til den finansielle rapporteringens integritet og hvilken rolle revisjonsutvalget spilte i 

den prosessen, 

b)  overvåke den finansielle rapporteringen og framlegge anbefalinger eller forslag for å sikre dens integritet, 

c)  overvåke effektiviteten i foretakets interne kvalitets- og risikostyringssystemer og eventuelt dets internrevisjon når det 

gjelder det reviderte foretakets finansielle rapportering, uten å krenke dets uavhengighet, 

d)  overvåke den lovfestede revisjonen av årsregnskapet og konsernregnskapet, særlig utførelsen av revisjonen, idet det 

tas hensyn til vedkommende myndighets resultater og konklusjoner i henhold til artikkel 26 nr. 6 i forordning (EU) 

nr. 537/2014, 

e)  undersøke og overvåke revisorenes og revisjonsselskapenes uavhengighet i samsvar med artikkel 22, 22a, 22b, 24a og 

24b i dette direktiv og artikkel 6 i forordning (EU) nr. 537/2014, og særlig om det er hensiktsmessig å yte andre 

tjenester enn revisjon til det reviderte foretaket i henhold til artikkel 5 i nevnte forordning, 

f)  ha ansvar for prosedyren for utvelging av revisorer eller revisjonsselskaper og anbefale hvilke revisorer eller 

revisjonsselskaper som skal utpekes i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 537/2014, unntatt når artikkel 16 

nr. 8 i forordning (EU) nr. 537/2014 anvendes. 

 ______________  

(*) 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 (EUT 

L 345 av 31.12.2003, s. 64). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og 

om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 

(EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(****) 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 (EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1).» 

33.  I artikkel 45 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Vedkommende myndigheter i en medlemsstat skal, i samsvar med artikkel 15–17, registrere alle tredjestats-

revisorer og tredjestatsrevisjonsselskaper, dersom nevnte tredjestatsrevisorer eller tredjestatsrevisjonsselskaper 

framlegger en revisjonsberetning som gjelder årsregnskap eller konsernregnskap for et foretak som er registrert utenfor 

Unionen, og hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked i medlemsstaten i henhold til 

artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF, med mindre foretaket bare utsteder utestående gjeldsinstrumenter som 

ett av følgende gjelder for: 

a)  De er blitt opptatt til notering på et regulert marked i en medlemsstat i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(*) før 31. desember 2010, og deres pålydende verdi per enhet  

er minst 50 000 euro på utstedelsesdagen eller, for gjeldsinstrumenter i en annen valuta, tilsvarende minst  

50 000 euro på utstedelsesdagen.  
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b)  De opptas til notering på et regulert marked i en medlemsstat i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 

2004/109/EF fra 31. desember 2010, og deres pålydende verdi per enhet er minst 100 000 euro på utstedelsesdagen 

eller, for gjeldsinstrumenter i en annen valuta, tilsvarende minst 100 000 euro på utstedelsesdagen. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav med 

hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om 

endring av direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38).» 

b)  I nr. 5 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) oppheves. 

ii)  Bokstav d) skal lyde: 

«d) den revisjonen av årsregnskap eller konsernregnskap som det vises til i nr. 1, utføres i samsvar med 

internasjonale revisjonsstandarder som omhandlet i artikkel 26 og kravene fastsatt i artikkel 22, 22b og 25, 

eller med likeverdige standarder og krav,». 

iii)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  vedkommende på sitt nettsted offentliggjør en årlig rapport om gjennomsiktighet som omfatter opplys-

ningene nevnt i artikkel 13 i forordning (EU) nr. 537/2014, eller som oppfyller tilsvarende offentliggjø-

ringskrav.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«5a.  En medlemsstat kan registrere en tredjestatsrevisor bare dersom vedkommende oppfyller kravene fastsatt i  

nr. 5 bokstav c)–e) i denne artikkel.» 

d)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 5 bokstav d) i denne artikkel skal Kommisjonen gis myndighet 

til å treffe beslutning om likeverdigheten omhandlet i nevnte bokstav gjennom gjennomføringsrettsakter. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 48 nr. 2. Inntil 

Kommisjonen har truffet sin beslutning, kan medlemsstatene vurdere likeverdigheten nevnt i nr. 5 bokstav d) i denne 

artikkel. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 48a for å fastsette de allmenne 

likeverdighetskriteriene som skal anvendes for å vurdere om revisjonen av regnskapene omhandlet i nr. 1 i denne 

artikkel utføres i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene nevnt i artikkel 26 og kravene fastsatt i artikkel 

22, 24 og 25. Når medlemsstatene vurderer likeverdighet på nasjonalt plan, skal de bruke disse kriteriene, som får 

anvendelse på alle tredjestater.» 

34.  I artikkel 46 skal nr. 2 lyde: 

«2.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 1 i denne artikkel skal Kommisjonen gis myndighet til å treffe 

beslutning om likeverdigheten omhandlet i nevnte nummer gjennom gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 48 nr. 2. Når Kommisjonen har anerkjent 

likeverdigheten omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, kan medlemsstatene beslutte helt eller delvis å velge å basere seg på 

denne likeverdigheten og dermed helt eller delvis unnlate å anvende, eller eventuelt endre, kravene i artikkel 45 nr. 1 og 3. 

Inntil Kommisjonen har truffet sin beslutning, kan medlemsstatene vurdere likeverdigheten nevnt i nr. 1 i denne artikkel 

eller bygge på vurderinger foretatt av andre medlemsstater. Dersom Kommisjonen beslutter at likeverdighetskravet nevnt i 

nr. 1 i denne artikkel ikke er oppfylt, kan den tillate at de berørte tredjestatsrevisorene eller tredjestatsrevisjonsselskapene 

fortsetter sin revisjonsvirksomhet i samsvar med den relevante medlemsstatens krav i en overgangsperiode.  
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Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 48a for med utgangspunkt i 

kravene fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 å fastsette de allmenne likeverdighetskriteriene som skal anvendes for å vurdere om 

en tredjestats systemer for offentlig tilsyn, kvalitetskontroll, undersøkelser og sanksjoner er likeverdige med Unionens. 

Disse allmenne kriteriene skal anvendes av medlemsstatene ved vurdering av likeverdighet på nasjonalt plan dersom 

Kommisjonen ikke har truffet noen beslutning om den berørte tredjestaten.» 

35.  I artikkel 47 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Innledende tekst skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene kan tillate at revisjonsdokumenter eller andre dokumenter hos revisorer eller revisjons-

selskaper som de har godkjent, samt tilsyns- eller undersøkelsesrapporter, overføres til vedkommende myndigheter 

i en tredjestat, forutsatt at». 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  disse revisjonsdokumentene eller andre dokumentene gjelder revisjon av selskaper som har utstedt 

verdipapirer i tredjestaten, eller som utgjør en del av et konsern som utarbeider lovfestet konsernregnskap i 

tredjestaten,». 

b)  I nr. 2 skal ny bokstav lyde: 

«ba) vernet av det reviderte foretakets forretningsinteresser, herunder industriell eiendomsrett og immaterial-

rettigheter, ikke skades,». 

c)  I nr. 2 skal bokstav d) annet strekpunkt lyde: 

«—  når det hos myndighetene i den medlemsstaten som anmodes om opplysninger, allerede er innledet rettergang for 

de samme forholdene og mot de samme personene, eller 

—  når det hos myndighetene i den medlemsstaten som anmodes om opplysninger, allerede er avsagt endelig dom 

for de samme forholdene og mot de samme revisorene eller revisjonsselskapene.» 

d)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  For å lette samarbeidet skal Kommisjonen gis myndighet til å treffe beslutning om tilstrekkeligheten omhandlet i 

nr. 1 bokstav c) i denne artikkel gjennom gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i 

samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 48 nr. 2. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å 

etterkomme Kommisjonens beslutning. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 48a for å fastsette de generelle 

kriteriene for vurdering av tilstrekkelighet som Kommisjonen skal anvende for å vurdere om vedkommende 

myndigheter i tredjestater kan anerkjennes som tilstrekkelige til å samarbeide med vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene om utveksling av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter som revisorer eller revisjonsselskaper 

innehar. De generelle kriteriene for vurdering av tilstrekkelighet skal bygge på kravene i artikkel 36 eller reelt 

tilsvarende resultater av en direkte utveksling av revisjonsdokumenter eller andre dokumenter som innehas av 

revisorer eller revisjonsselskaper.» 

e)  Nr. 5 oppheves. 

36.  I artikkel 48 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  Kommisjonen skal bistås av en komité (heretter kalt «komiteen»). Nevnte komité skal være en komité i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*).  
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2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13).» 

37.  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 48a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 26 nr. 3, artikkel 45 nr. 6, artikkel 46 nr. 2 og artikkel 

47 nr. 3 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 16. juni 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den 

delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg slik forlengelse 

senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 26 nr. 3, artikkel 45 nr. 6, artikkel 46 nr. 2 og artikkel 47 nr. 3 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 26 nr. 3, artikkel 45 nr. 6, artikkel 46 nr. 2 og artikkel 47 nr. 3 trer i 

kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på fire måneder etter at 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte 

frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets 

initiativ forlenges denne fristen med to måneder.» 

38.  Artikkel 49 oppheves. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 17. juni 2016 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Medlemsstatene skal anvende disse 

bestemmelsene fra 17. juni 2016. 

2.  Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/238 av 15. februar 2018 om godkjenning av dinatrium 5’-ribonukleotider, dinatrium 5’-guanylat og dinatrium 5’-inosinat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/239 av 15. februar 2018 om godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter unntatt fuglearter(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/240 av 15. februar 2018 om godkjenning av trimetylamin, trimetylaminhydroklorid og 3-metylbutylamin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter unntatt verpehøner, og 2-metoksyetylbenzen, 1,3-dimetoksy-benzen, 1,4-dimetoksy-benzen, 1-isopropyl-2-metoksy-4-metylbenze...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/241 av 15. februar 2018 om godkjenning av piperin, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/242 av 15. februar 2018 om godkjenning av heks-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, okt-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, heks-3(cis)-enal,  hept-4-enal, heks-3(cis)-enylacetat, heks-3(cis)-enylformiat, heks-3-enylbutyrat, heks-3-enylheksanat,  heks-3(cis)-enylisobutyrat, sitronellol, (...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/243 av 15. februar 2018 om godkjenning av 3-hydroksybutan-2-on, pentan-2,3-dion, 3,5-dimetylsyklopentan-1,2-dion,  heksan-3,4-dion, sec-butan-3-onylacetat, 2,6,6-trimetylsykloheks-2-en-1,4-dion  og 3-metylnona-2-,4-dion som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/244 av 15. februar 2018 om godkjenning av vanillylaceton og 4-(4-metoksyfenyl)butan-2-on som tilsetningsstoffer i  fôrvarer for alle dyrearter, og om avslag på godkjenning av 1-fenyletan-1-ol(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/245 av 15. februar 2018 om godkjenning av mentol, d-karvon, mentylacetat, d,l-isomenton, 3-metyl-2-(pent-2(cis)-enyl)syklopent-2-en-1-on, 3,5,5-trimetylsykloheks-2-en-1-on, d-fenchon, fenchylalkohol, karvylacetat, dihydrokarvylacetat og fenchylacetat som tilsetningsstoffer i...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/246 av 15. februar 2018 om godkjenning av linalooloksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt fisk(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/247 av 15. februar 2018 om godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol, 2-isobutyltiazol, 5-(2-hydroksyetyl)-4-metyltiazol, 2-acetyltiazol, 2-etyl-4-metyltiazol, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-metylpropyl)4H-1,3,5-ditiazin og tiaminhydroklorid som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dy...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/248 av 15. februar 2018 om godkjenning av 2,3-dietylpyrazin, 2,5 eller 6-metoksy-3-metylpyrazin, 2-acetyl-3-etylpyrazin, 2,3-dietyl-5-metylpyrazin, 2-(sec-butyl)-3-metoksypyrazin, 2-etyl-3-metoksypyrazin, 5,6,7,8-tetrahydrokinoksalin,  2-etylpyrazin og 5-metylkinoksalin som ...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 av 15. februar 2018 om godkjenning av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin,  L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, glysin, mononatriumglutamat og L-glutaminsyre som tilsetn...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/250 av 15. februar 2018 om godkjenning av metyl-2-furat, bis-(2-metyl-3-furyl)disulfid, furfural, furfurylalkohol, 2-furanmetantiol, S-furfurylacetotioat, difurfuryldisulfid, metylfurfurylsulfid, 2-metylfuran-3-tiol, metylfurfuryldisulfid, metyl-2-metyl-3-furyldisulfid og fu...
	Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/100 av 22. januar 2018 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekra...
	Kommisjonsforordning (EU) 2017/2400 av 12. desember 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning  (EU) nr....
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/122 av 20. oktober 2017 om endring av vedlegg I, II, VI, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetningen i tekstilprodukter(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2273 av 8. desember 2017 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2018/97 av 22. januar 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av søtstoffer i fine bakervarer(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2018/98 av 22. januar 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til kalsiumsorbat (E 203)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/134 av 24. januar 2018 om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel [meld under nummeret K(2018) 218](*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/92 av 18. oktober 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av størrelsen på gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå for overvåking av legemidler for mennesker(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1569 av 23. mai 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 ved nærmere fastsettelse av prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for mennesker samt inspeksjonsordninger(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2057 av 10. november 2017 om avslag på godkjenning av Achillea millefolium L. som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2065 av 13. november 2017 om bekreftelse av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 8-hydroksykinolin som fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til oppføring av det aktive stoffet 8-hyd...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2066 av 13. november 2017 om godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2067 av 13. november 2017 om avslag på godkjenning av paprikaekstrakt (capsantin, capsorubin E 160 c) som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2068 av 13. november 2017 om avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2069 av 13. november 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene flonikamid (IKI-220), metalaksyl, penoksulam og prokvinazid(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2090 av 14. november 2017 om godkjenning av øl som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2091 av 14. november 2017 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet iprodion i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2018/175 av 2. februar 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU av 24. november 2010 om endring av direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF når det gjelder den myndighet som er gitt Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil...
	Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/217 av 31. januar 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods ved tilpasning av avsnitt I.1 i vedlegg I til den vitenskapelige og tekniske utvikling(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 av 12. desember 2017 om anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 91/672/EØF og rådsdirektiv 96/50/EF(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/139 av 29. januar 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 med hensyn til henvisninger til ICAO-bestemmelser(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2160 av 20. november 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 med hensyn til visse henvisninger til ICAO-bestemmelser(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2215 av 30. november 2017 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen(*)
	Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/59 av 11. januar 2018 om endring av vedtak 2009/300/EF med omsyn til innhaldet av miljøkriteria for tildeling av  EU-miljømerket til fjernsyn og tidsrommet dei skal gjelde for [meld under nummeret K(2018) 6](*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2392 av 13. desember 2017 om endring av direktiv 2003/87/EF for å videreføre nåværende begrensninger av virkeområdet for luftfartsvirksomhet og forberede gjennomføring av et globalt markedsbasert tiltak fra 2021(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2018/208 av 12. februar 2018 om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2017/1986 av 31. oktober 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16(*)
	Kommisjonsforordning (EU) 2017/1990 av 6. november 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 7(*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/56/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap(*)



