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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2018/719 

av 14. mai 2018 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2018) 2783](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll ved handel med visse levende dyr og produkter 

innenfor Unionen med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1 og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 

90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet andre punktumet og artikkel 6 nr. 5, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF(4) er det fastsett ei liste over grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med 

direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

2) På grunnlag av eit framlegg frå Danmark og ein tilfredsstillande inspeksjon utført av Kommisjonen bør grensekontroll-

stasjonen ved lufthamna i Aalborg i Danmark godkjennast for visse dyr i kategori O, særleg for hundar og kattar. Lista 

over postane for denne medlemsstaten, slik det er fastsett i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, bør difor endrast. 

3) På grunnlag av eit framlegg frå Spania og den vurderinga som Kommisjonen har gjort, bør den mellombels opphevinga 

av godkjenninga av grensekontrollstasjonen ved lufthamna i Vitoria med omsyn til visse kategoriar av produkt av 

animalsk opphav, fjernast. Lista over postane for denne medlemsstaten, slik det er fastsett i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF, bør difor endrast. 

4) Nederland har meldt frå til Kommisjonen at namna på grensekontrollstasjonen og på kontrollsentera ved lufthamna i 

Maastricht er endra. Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

5) I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det ført opp ei liste over sentrale, regionale og lokale einingar i det integrerte 

veterinærdatasystemet (TRACES). 

6) På grunnlag av opplysningar frå Belgia og Austerrike bør det gjerast visse namneendringar i lista over sentrale, 

regionale og lokale einingar i TRACES for desse medlemsstatane. Vedlegg II til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

7) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 16.5.2018, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2018 av  

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

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

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

2019/EØS/69/01 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 14. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 ______   
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

a) I den delen som gjeld Danmark, vert følgjande post for lufthamna i Aalborg sett inn etter den andre posten: 

«Aalborg DK AAL 4 A   O (14)» 

b) I den delen som gjeld Spania, skal posten for lufthamna i Vitoria lyde: 

«Vitoria ES VIT 4 A  HC(2), NHC-NT(2) 

(*), NHC-T(CH)(2) (*) 

U (*), E (*), O (*)» 

c) I den delen som gjeld Nederland, skal posten for lufthamna i Maastricht lyde: 

«Maastricht Aachen 

Airport 

NL MST 4 A MAA Live  U, E, O (14) 

MAA Products HC(2), NHC(2)»  

2) I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar: 

a) Postane i den delen som gjeld Belgia, skal lyde: 

«BE20001 REGIO VLAANDEREN 

BE00103 WEST-VLAANDEREN 

BE00404 OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT 

BE00701 ANTWERPEN 

BE01007 VLAAMS-BRABANT LIMBURG 

BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES 

BE01202 BRUSSEL/BRUXELLES 

BE20003 RÉGION WALLONNE 

BE01505 HAINAUT 

BE01809 BRABANT WALLON NAMUR 

BE02206 LIÈGE 

BE02508 LUXEMBOURG NAMUR» 

b) I den delen som gjeld Austerrike, vert posten for den sentrale eininga «AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR 
GESUNDHEIT» endra til «AT00000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMEN-

TENSCHUTZ». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/662 

av 27. april 2018 

om utpeking av Den europeiske unions referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease og 

om endring av vedlegg VII til rådsdirektiv 2005/94/EF 

[meddelt under nummer K(2018) 2459](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle 

disease(1), særlig artikkel 15 nr. 1, 

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa og 

om oppheving av direktiv 92/40/EØF(2), særlig artikkel 63 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 92/66/EØF(*) fastsetter minstekrav til bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av Newcastle 

disease hos fjørfe, brevduer og andre fugler i fangenskap. I henhold til artikkel 15 i nevnte direktiv skal det utpekes et  

EU-referanselaboratorium for Newcastle disease som skal ivareta de oppgaver og plikter som er fastsatt i nevnte 

artikkel. 

2) Direktiv 2005/94/EF fastsetter bestemte forebyggende tiltak med hensyn til overvåking og tidlig påvisning av aviær 

influensa samt minstekrav til bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av aviær influensa hos fjørfe eller 

andre fugler i fangenskap. I henhold til artikkel 51 nr. 1 i nevnte direktiv skal det laboratoriet som er utpekt i direktivets 

vedlegg VII nr. 1, være EU-referanselaboratorium for aviær influensa, og det skal ivareta de oppgaver og plikter som er 

oppført i direktivets vedlegg VII nr. 2. 

3) Som følge av Det forente kongerikes underretning etter artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union må EU-

referanselaboratoriene for aviær influensa og Newcastle disease, som for øyeblikket er utpekt i samsvar med direktiv 

92/66/EØF og direktiv 2005/94/EF, avslutte sine oppgaver og plikter som EU-referanselaboratorier for disse to 

sykdommene. 

4) Ettersom aviær influensa og Newcastle disease er svært like med hensyn til sykdomsbilde, diagnoseteknikker samt 

nødvendig fagkunnskap og utstyr, bør det utpekes ett EU-referanselaboratorium for begge sykdommene. 

5) For å sikre kontinuitet i virksomheten ved EU-referanselaboratoriet for aviær influensa og Newcastle disease og for å gi 

det nylig utpekte laboratoriet tilstrekkelig tid til å komme i full drift med sine nye oppgaver og plikter, bør tiltakene 

fastsatt i denne beslutning gjelde fra 1. januar 2019. 

6) Kommisjonen har, i nært samarbeid med medlemsstatene, gjennomført en utvelgingsprosess for å utpeke  

EU-referanselaboratoriet for aviær influensa og Newcastle disease, på grunnlag av krav om teknisk og vitenskapelig 

kompetanse og faglig kunnskap hos de ansatte. 

7) Etter at utvelgingsprosessen er avsluttet, bør det utvalgte laboratoriet, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie (IZSVe) i Legnaro, Italia, utpekes som EU-referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease for 

et ubestemt tidsrom fra og med 1 januar 2019. 

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

næringsmidler og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 30.4.2018, s. 134, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2018 av  

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

(1) EFT L 260 av 5.9.1992, s. 1. 

(2) EUT L 10 av 14.1. 2006, s. 16. 

(*) Rådsdirektiv 92/66/EØF er for øyeblikket i ferd med å bli tilpasset TEUV og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 (EUT  

L 95 av 7.4.2017, s. 1) om offentlig kontroll. 

2019/EØS/69/02 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) i Legnaro, Italia, utpekes til EU-referanselaboratorium for aviær 

influensa og Newcastle disease. 

Artikkel 2 

I vedlegg VII til direktiv 2005/94/EF skal nr. 1 lyde: 

«1. Den europeiske unions referanselaboratorium for aviær influensa er: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legnaro, Italia.» 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2019. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 27. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2018/597 

av 18. april 2018 

om endring av rådsdirektiv 92/66/EØF om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle disease(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2, 

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) Rådsdirektiv 92/66/EØF(3) fastsetter Unionens bekjempelsestiltak som skal treffes ved utbrudd av Newcastle disease 

hos fjørfe, brevduer og andre fugler i fangenskap. 

2) I henhold til artikkel 15 i direktiv 92/66/EØF er Den europeiske unions referanselaboratorium for Newcastle disease 

angitt i vedlegg V til nevnte direktiv. Vedlegg V til nevnte direktiv omhandler dette laboratoriet og angir dets funksjoner 

og oppgaver. 

3) Artikkel 19 i direktiv 92/66/EØF fastsetter hvilke bekjempelsestiltak som skal treffes av medlemsstatene ved mistanke 

om at brevduer eller fugler i fangenskap er angrepet av Newcastle disease. I henhold til nevnte artikkel skal 

medlemsstatene, i den grad det er nødvendig for korrekt anvendelse av disse bekjempelsestiltakene, gi Kommisjonen 

opplysninger om sykdomssituasjonen og de bekjempelsestiltakene som anvendes, i samsvar med malen i vedlegg VI til 

nevnte direktiv. 

4) I henhold til artikkel 21 i direktiv 92/66/EØF skal hver medlemsstat utarbeide en beredskapsplan der det oppgis hvilke 

nasjonale tiltak som vil bli iverksatt ved utbrudd av Newcastle disease. Kriteriene som skal anvendes ved utarbeiding av 

planen, er angitt i vedlegg VII til nevnte direktiv. 

5) I henhold til artikkel 24 i direktiv 92/66/EØF skal Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter forslag 

fra Kommisjonen, endre vedleggene til nevnte direktiv dersom og når det er nødvendig, særlig av hensyn til utviklingen 

innen forskning og diagnostiske metoder. 

6) Vedlegg V, VI og VII til direktiv 92/66/EØF angir henholdsvis i) navn og adresse til EU-referanselaboratoriet for 

Newcastle disease samt dets funksjoner og oppgaver, ii) malen som medlemsstatene skal bruke for å rapportere om 

sykdomssituasjonen og de bekjempelsestiltakene som anvendes, og iii) minstekriteriene som medlemsstatene skal 

anvende ved utarbeiding av beredskapsplaner der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som vil bli iverksatt ved utbrudd av 

Newcastle disease.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 23.4.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 224/2018 av  

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

(1) Uttalelse avgitt 14. februar 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. mars 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. april 2018. 

(3) Rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle Disease (EFT L 260 av 5.9.1992,  

s. 1). 

2019/EØS/69/03 
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7) For å forenkle og effektivisere framgangsmåtene for å bekjempe Newcastle disease, særlig med hensyn til de nye 

reglene for utpeking av EU-referanselaboratorier fastsatt i artikkel 93 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 2017/625(1), samt den nye ordningen for gjennomføringsrettsakter fastsatt i artikkel 291 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, og for å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av direktiv 92/66/EØF, bør vedlegg V, 

VI og VII til direktiv 92/66/EØF utgå, og gjennomføringsmyndigheten på de områder som omfattes av nevnte vedlegg, 

bør gis til Kommisjonen. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(2). 

8) Av klarhetshensyn bør oppgavene og pliktene til EU-referanselaboratoriet for Newcastle disease fastsettes i artikkel 15 i 

direktiv 92/66/EØF, og kriteriene for beredskapsplanene bør fastsettes i artikkel 21 i nevnte direktiv. 

9) Av hensyn til sammenheng og effektivitet bør medlemsstatene sikre at bestemmelsene i dette direktiv innarbeides til rett 

tid. 

10) Direktiv 92/66/EØF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 92/66/EØF 

I direktiv 92/66/EØF gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

1. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utpeke et EU-referanselaboratorium for Newcastle disease. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25. 

2. EU-referanselaboratoriet for Newcastle disease skal ha følgende oppgaver og plikter: 

a) Å samordne de metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere Newcastle disease, særlig ved å 

i) typebestemme, oppbevare og levere stammer av Newcastle disease-virus til serologiske prøver og framstilling av 

antiserum, 

ii) levere standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å standardisere de 

prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene, 

iii) bygge opp og opprettholde en samling stammer og isolater av Newcastle disease-virus, 

iv) legge til rette for regelmessige sammenlignende prøver av diagnostiske metoder på unionsplan, 

v) innhente og samordne data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes, og resultatene av 

undersøkelser som foretas i Unionen,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som 

gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) 

nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) 

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 

96/93/EF og 97/78/EF og rådsbeslutning 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1). 

(2) 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). 
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vi) karakterisere isolater av Newcastle disease-virus ved hjelp av de nyeste metodene, for å øke kunnskapen om 

epidemiologien til Newcastle disease, 

vii) følge utviklingen i hele verden innenfor overvåking, epidemiologi og forebygging av Newcastle disease, 

viii) opprettholde sakkunnskap om Newcastle disease-virus og andre relevante virus for å tillate rask differensial-

diagnostisering, 

ix) tilegne seg inngående kunnskap om framstilling og bruk av immunologiske veterinærpreparater som brukes til å 

utrydde og bekjempe Newcastle disease. 

b) Å bistå aktivt ved diagnostisering av utbrudd av Newcastle disease i medlemsstatene ved å motta virusisolater med 

henblikk på bekreftelse av diagnosen, karakterisering og epidemiologiske undersøkelser. 

c) Å lette opplæring eller videreutdanning av sakkyndige i laboratoriediagnostisering med sikte på å harmonisere de 

diagnostiske metodene i hele Unionen.» 

2) I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 5 skal lyde: 

«5. I den grad det er nødvendig for korrekt anvendelse av tiltakene fastsatt i denne artikkel, skal medlemsstatene, 

innenfor rammen av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, framlegge for Kommisjonen opplysninger 

om sykdomssituasjonen og om de kontrolltiltak som anvendes.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«6. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de opplysninger som medlemsstatene 

skal framlegge for Kommisjonen i henhold til nr. 5 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25.» 

3) Artikkel 21 skal lyde: 

«Artikkel 21 

1. Hver medlemsstat skal utarbeide en beredskapsplan der det oppgis hvilke nasjonale tiltak som vil bli iverksatt ved 

utbrudd av Newcastle disease. Beredskapsplanen skal ajourføres ved behov for å ta hensyn til hvordan situasjonen utvikler 

seg. 

Beredskapsplanen skal sørge for tilgang til anlegg, utstyr, personale og alt annet egnet materiell som er nødvendig for å 

kunne bekjempe utbruddet av Newcastle disease raskt og effektivt. Den skal gi nøyaktige opplysninger om hvilke 

vaksinekrav som hver medlemsstat anser nødvendige for nødvaksinasjon. 

2. Beredskapsplanene og eventuelle ajourføringer av disse skal framlegges for Kommisjonen. 

3. Kommisjonen skal gjennomgå beredskapsplanene og eventuelle ajourføringer av disse for å fastslå om de gjør det 

mulig å nå det ønskede målet, og skal overfor den berørte medlemsstaten foreslå de endringene som kreves, særlig for å 

sikre at de er forenlige med de andre medlemsstatenes planer. 

Kommisjonen skal godkjenne beredskapsplanene og eventuelle ajourføringer av disse, med eventuelle endringer, i samsvar 

med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25. 

4. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette kriterier som skal anvendes av medlemsstatene ved 

utarbeiding av beredskapsplanene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 25.» 

4) Artikkel 25 skal lyde: 

«Artikkel 25 

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr nedsatt ved artikkel 58 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(*). 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 denne artikkel, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

 ___________  

(*) 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). 

(**) 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).» 

5) Vedlegg V, VI og VII utgår. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

Medlemsstatene skal innen 30. juni 2018 vedta og kunngjøre de bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2019. 

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. 

Artikkel 3 

Overgangsbestemmelse 

Utpekingen av EU-referanselaboratoriet for Newcastle disease nevnt i vedlegg V til direktiv 92/66/EØF, som skjedde før 

endringene som gjøres ved dette direktiv, skal fortsette å gjelde inntil et EU-referanselaboratorium for Newcastle disease er 

utpekt i samsvar med artikkel 15 i direktiv 92/66/EØF, som endret ved dette direktiv. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 18. april 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 

 __________  



Nr. 69/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2174 

av 20. november 2017 

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til helsesertifikatet for handel med bier og humler 

[meddelt under nummer K(2017) 7588](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 

oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(1), 

særlig artikkel 22 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Modellen for helsesertifikatet for handel med levende bier (Apis mellifera) og humler (Bombus spp.) innenfor Unionen 

er fastsatt i del 2 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF. I sertifikatet er det fastsatt krav til dyrehelse, blant annet i 

forbindelse med forekomst av liten kubebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.), som gjelder 

for både bier og humler. 

2) Kravene fastsatt i helsesertifikatmodellen tillater forflytning av bier og humler bare fra områder med radius på minst  

100 km som ikke er omfattet av restriksjoner i forbindelse med mistanke om eller bekreftet forekomst av disse 

sykdomsframkallende organismene. 

3) Opplysningene mottatt fra italienske vedkommende myndigheter om deres erfaringer med forekomst av liten kubebille i 

honningbikolonier i Italia siden Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/909/EU(2) ble vedtatt for å hindre 

spredning av liten kubebille fra de berørte regionene i Italia, tyder på at disse kravene er uforholdsmessige når det 

gjelder forvaltningen av den berørte biavlsektoren i et lengre tidsrom etter at forekomsten er oppdaget. 

4) Særlig tar disse kravene ikke hensyn til at det kan finnes områder som selv om de befinner seg nærmere slike 

forekomster enn 100 km, ligger utenfor vernesonen opprettet rundt forekomstene i henhold til nasjonal lovgivning, ikke 

er underlagt restriksjoner i forbindelse med Unionens vernetiltak, og er omfattet av offentlig planlagt og gjennomført 

aktiv overvåking i tråd med retningslinjene for overvåking av angrep av liten kubebille utarbeidet av Den europeiske 

unions referanselaboratorium for honningbiers helse(3), hvilket gjør det rimelig å anta at liten kubebille ikke 

forekommer i disse områdene. 

5) I tillegg bør kravene ajourføres for å ta hensyn til at visuell undersøkelse og umiddelbar plassering av et finmasket nett 

rundt forsendelsen på opprinnelsesstedet er svært effektivt og teknisk gjennomførbart for forsendelser av bidronninger 

som ledsages av et begrenset antall følgebier, for å redusere den potensielle risikoen for spredning av liten kubebille. 

Dette bekreftes i en vitenskapelig uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet om den lille 

kubebillens overlevelse, spredning og etablering(4), som ble vedtatt 15. desember 2015. 

6) Ettersom gjeldende krav er unødig restriktive, bør modellen for helsesertifikatet for handel med bier og humler innenfor 

Unionen endres ved at det tilføyes alternative krav til dyrehelse for forsendelser av dronningbier, som tar hensyn til den 

betydningen aktiv overvåking fra vedkommende myndigheters side i kombinasjon med styrkede risikoreduserende tiltak 

ved handel innenfor Unionen har når det gjelder å sikre fravær av liten kubebille.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 22.11.2017, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2018 av  

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

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/909/EU av 12. desember 2014 om visse vernetiltak i forbindelse med bekreftede 

forekomster av liten kubebille i Italia (EUT L 359 av 16.12.2014, s. 161). 

(3) Sist endret 1. april 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0 

(4) EFSA Journal 2015 13(12):4328. 
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7) Humler er ikke mottakelige for Tropilaelaps-midden. Dette bekreftes i en vitenskapelig uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet om risikoen for innvandring av Aethina tumida og Tropilaelaps spp. i EU, som 

ble vedtatt 27. februar 2013(1). 

8) I de fleste tilfeller oppdrettes humler i anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet, som er underlagt strenge 

biosikkerhetstiltak, og som kontrolleres regelmessig av vedkommende myndighet og undersøkes for forekomst av 

sykdommer. Slike anlegg er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten, og det 

er ikke sannsynlig at de vil rammes av liten kubebille, i motsetning til bifolk i friluft. Det er allerede mulig for 

vedkommende myndigheter å utstede sertifikater for forsendelser fra slike anlegg til bruk ved import av humler, i 

samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(2). 

9) Modellen for helsesertifikat for handel innenfor Unionen med levende bier og humler bør derfor endres for å innføre 

alternative krav til dyrehelse for humler oppdrettet i anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet. 

10) De aller fleste forsendelser av humler selges og sendes over landegrensene med henblikk på bestøvning, og de bør 

derfor ikke sertifiseres for avlsformål eller for beiteskifte, ettersom de ikke skal brukes til avl og aldri kommer tilbake til 

sitt opprinnelsessted. Det bør derfor tilføyes en ny valgmulighet i sertifikatet som gjør det mulig å sertifisere slike dyr 

for produksjonsformål. 

11) Handel med honningbier kan skje i forskjellige former, f.eks. dronninger med bare et fåtall følgebier, hele kolonier, 

avleggere og pakker med bier. Klarhet med hensyn til arten av forsendelse vil lette vedkommende myndigheters 

risikoanalyse ved den offentlige kontrollen av forsendelser på bestemmelsesstedet. Det bør derfor tilføyes mer detaljerte 

opplysninger i sertifikatet. 

12) Del 2 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF bør derfor endres. 

13) 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 

I del 2 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF – «Helsesertifikat for handel med bier og humler – gjøres følgende endringer: 

1) I rubrikk I.25 tilføyes en rute med følgende tekst: «Produksjon (bestøvning)». 

2) I rubrikk I.31 tilføyes en kolonne med teksten «Varens art» som overskrift og med følgende valg radvis under overskriften: 

«dronninger, pakker med bier, avleggere, kolonier». 

3) I rubrikk II.1 innsettes følgende i bokstav b) etter «skadedyrene»: 

«eller 

b) forsendelsen består bare av bur med bidronninger der hvert bur inneholder én dronning med høyst 20 følgebier og 

kommer fra et område med radius på minst 100 km som ikke er omfattet av restriksjoner i forbindelse med mistanke om 

eller bekreftet forekomst av Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.), og fra et anlegg som oppfyller alle følgende krav: 

— det ligger minst 30 km fra grensene til en vernesone med radius på minst 20 km rundt en eller flere bekreftede 

forekomster av liten kubebille, og 

— det ligger utenfor en sone som er omfattet av vernetiltak innført i Unionen som følge av forekomst av liten 

kubebille, og 

— det ligger i et område som årlig overvåkes av vedkommende myndighet med henblikk på å gi et konfidensnivå på 

minst 95 % for påvisning av liten kubebille dersom minst 2 % av bigårdene er angrepet, og  

  

(1) EFSA Journal 2013 11(3):3128. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er 

godkjent med hensyn til innføring til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav til veterinærsertifikater (EUT L 73 av 

20.3.2010, s. 1). 
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— den undersøkes hver måned av vedkommende myndighet med negativt resultat og med et konfidensnivå på minst 

95 % for påvisning av liten kubebille dersom minst 2 % av bikubene er angrepet, og 

— der hvert bur eller hele forsendelsen er blitt dekket av et finmasket nett med maskevidde på høyst 2 mm umid-

delbart etter den visuelle undersøkelsen med sikte på utstedelse av helsesertifikat, 

eller 

b) humlene kommer fra et anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet, som er anerkjent av og under tilsyn av ved-

kommende myndighet, og som er fritt for liten kubebille.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/969 

av 9. juli 2018 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til kravene 

til fjerning av spesifisert risikomateriale fra småfe(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos dyr. Nevnte forordning får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter 

av animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) I forordning (EF) nr. 999/2001 defineres spesifisert risikomateriale (SRM) som vevet oppført i vedlegg V til nevnte 

forordning, og det fastsettes at SRM skal fjernes og sluttbehandles i samsvar med forordningens vedlegg V og 

forordning (EF) nr. 1069/2009(2). Fjerning av SRM er et tiltak som er rettet mot å håndtere BSE-risikoen hos storfe, sau 

og geit. Listen over SRM hos sau og geit er fastsatt i nr. 1 bokstav b) i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001. 

3) Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) anbefalinger for BSE, som er fastsatt i kapittel 11.4 i OIEs helseregelverk for 

landdyr(3), gjelder bare for BSE-agenser hos storfe. Når det gjelder sau og geit, fastsetter OIE dermed ingen liste over 

vev som på grunn av BSE-risiko ikke bør omfattes av handel. 

4) Kommisjonens strategidokument om TSE for 2010–2015(4) åpner for å gjennomgå den gjeldende listen over SRM på 

grunnlag av vitenskapelig dokumentasjon og idet det tas hensyn til utviklingen av den epidemiologiske situasjonen for 

BSE. Den epidemiologiske situasjonen når det gjelder BSE i Unionen, har forbedret seg betraktelig. I 2016 ble det 

rapportert om fem tilfeller av BSE hos storfe i Unionen, sammenlignet med 2 116 rapporterte tilfeller i 2001. Denne 

forbedringen i BSE-situasjonen i Unionen gjenspeiles i det faktum at 24 medlemsstater og to regioner i en medlemsstat 

nå er anerkjent som stater med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(5), basert på 

statusen for BSE-risiko anerkjent av OIE. 

5) Når det gjelder SRM fra småfe, nevnes det i Kommisjonens strategidokument om TSE for 2010–2015 en på det 

daværende tidspunkt pågående risikovurdering av relevansen av listen over SRM fra småfe. Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet (EFSA) offentliggjorde denne risikovurderingen 2. desember 2010 i en vitenskapelig 

uttalelse om BSE-/TSE-smittsomhet i vev fra småfe (heretter kalt «EFSAs uttalelse fra 2010»)(6). I nevnte uttalelse 

anslo EFSA at antallet småfe smittet av BSE som kan komme inn i næringsmiddelkjeden i Unionen hvert år, er svært 

begrenset, og bekreftet at disse anslagene taler imot en utbredt BSE-epidemi i småfepopulasjonen i Unionen. EFSAs 

konklusjon er gyldig i hele Unionen, uavhengig av medlemsstatenes status for BSE-risiko.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 10.7.2018, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2018 av  

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

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 av 14.11.2009,  

s. 1). 

(3) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm 

(4) Kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet og Rådet — TSE-veikart 2 — Et strategidokument om overførbar spongiform encefalopati 

for 2010–2015, KOM(2010) 384 endelig. 

(5) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (EUT L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(6) EFSA Journal 2010; 8(12):1875 [92 s.]. 
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6) Ifølge den felles vitenskapelige uttalelsen om en mulig epidemiologisk eller molekylær forbindelse mellom TSE hos dyr 

og mennesker, som ble vedtatt av EFSA og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer  

9. desember 2010(1), har det på verdensbasis bare blitt rapportert to tilfeller av BSE hos geit under naturlige forhold, og 

det er ikke rapportert noen tilfeller av BSE hos sau under naturlige forhold. De to naturlige BSE-tilfellene ble påvist hos 

geiter født før forbudet mot fôring av bearbeidet animalsk protein til produksjonsdyr ble innført og på et tidspunkt da 

BSE-epidemien hos storfe nådde et toppunkt. 

7) Den 5. august 2015 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig uttalelse om en anmodning om gjennomgåelse av en 

vitenskapelig publikasjon om det zoonotiske potensialet til prioner fra skrapesyke hos sau (heretter kalt «EFSAs 

uttalelse fra 2015»)(2). I uttalelsen konkluderte EFSA med at det ikke foreligger bevis på en årsakssammenheng mellom 

skrapesyke og TSE hos mennesker, og bekreftet at den eneste TSE-agensen som har vist seg å være zoonotisk, er den 

klassiske BSE-agensen. Videre understreket EFSA at det ikke foreligger epidemiologiske funn som tyder på at 

skrapesyke er zoonotisk, særlig ettersom forekomsten av sporadisk Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker er mer 

eller mindre den samme i stater med lav forekomst av skrapesyke som i stater med høy forekomst av skrapesyke. 

8) Det er derfor hensiktsmessig å endre de eksisterende kravene til fjerning av SRM fra småfe slik at bare de vevene med 

høyest nivåer av BSE-smitte i smittet småfe betegnes som SRM. Ifølge EFSAS uttalelse fra 2010 viser forsøksdata at de 

høyeste smittenivåene hos sau som inokuleres med BSE, forekommer i hjernen og ryggmargen. 

9) På grunn av de praktiske vanskelighetene med å sikre at knoklene i kraniet ikke forurenses med hjernevev, bør kraniet 

til sauer og geiter eldre enn tolv måneder, eller som har en frambrutt blivende fortann, fortsatt betegnes som SRM i 

vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001. 

10) Derfor bør bare kraniet, herunder hjernen og øynene, samt ryggmargen fra dyr som er eldre enn tolv måneder, eller som 

har en frambrutt blivende fortann, betraktes som SRM hos sau og geit. 

11) På grunn av særtrekkene ved saue- og geiteoppdrett er det sjelden mulig å fastslå en nøyaktig fødselsdato på disse 

dyrene, og slike opplysninger inngår derfor ikke i driftsenhetsregisteret som kreves i henhold til rådsforordning (EF)  

nr. 21/2004(3). Hjernen, kraniet og øynene fra sau og geit må derfor fjernes dersom dyret er eldre enn tolv måneder eller 

har en frambrutt blivende fortann. 

12) Beregning av alderen på sau og geit på grunnlag av tannstilling gir bare et anslag, ettersom tidspunktet for den første 

blivende fortannens frambrudd hos sau og geit kan variere med flere måneder. Andre metoder for å anslå om sauer og 

geiter som sendes til slakting er eldre enn tolv måneder, kan gi tilsvarende grad av sikkerhet når det gjelder bedømmelse 

av dyrets alder. Ettersom slike metoder kan avhenge av særtrekkene ved slaktemetodene for sau og geit på nasjonalt 

plan, bør påliteligheten til slike metoder vurderes av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der slaktingen 

finner sted. Nr. 1 bokstav b) i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres for å gi mulighet til å anslå 

om et dyr er eldre enn tolv måneder, ved bruk av en metode som er godkjent av vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten der slaktingen finner sted. 

13) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

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 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 1 bokstav b) lyde: 

«b) Når det gjelder sau og geit: Kraniet, herunder hjernen og øynene, samt ryggmargen fra dyr som er eldre enn tolv 

måneder eller som har en frambrutt blivende fortann, eller som er eldre enn tolv måneder ifølge en metode som er 

godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der slaktingen finner sted.» 

  

(1) EFSA Journal 2011; 9(1):1945 [111 s.]. 

(2) EFSA Journal 2015; 13(8):4197 [58 s.]. 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og 

om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8). 



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/15 

 

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 9. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/982 

av 11. juli 2018 

om godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Novus Europe N.A./S.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) 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. 

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

benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre 

utbredte fuglearter ment for oppfôring og egglegging. Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som 

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

3) Nevnte søknad gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av benzosyre, 

kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte 

fuglearter ment for oppfôring og egglegging. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 2. desember 

2014(2) og 28. september 2017(3) med at preparatet av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten fastslo 

videre at tilsetningsstoffet har potensial til å forbedre ytelsen hos oppfôringskyllinger, og at denne konklusjonen kan 

utvides til også å gjelde livkyllinger. Ettersom det ikke kan trekkes noen konklusjoner om tilsetningsstoffets 

sikkerhetsmargin når det gjelder viktige målarter, kan konklusjonene om sikkerhet ikke ekstrapoleres til mindre utbredte 

fuglearter ment for oppfôring og mindre utbredte fuglearter ment for egglegging. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om 

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

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre 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. 

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 

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

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 12.7.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2018 av  

5. desember 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) EFSA Journal 2015;13(5):3794. 

(3) EFSA Journal 2017;15(10):5025. 

2019/EØS/69/06 
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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 11. juli 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 tilsetningsstoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av den avlstekniske prestasjonen). 

4d14 Novus 

Europe 

N.A./S.V. 

Preparat av 

benzosyre, 

kalsiumformiat 

og fumarsyre 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av benzosyre, kalsium-

formiat og fumarsyre med et 

minsteinnhold av: 

Benzosyre: 42,5-50 % 

Kalsiumformiat: 2,5-3,5 % 

Fumarsyre: 0,8-1,2 % 

Granulert form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Benzosyre: CAS-nummer:  

65-85-0 (≥ 99,0 % renhet), 

C7H6O2 

Kalsiumformiat: CAS-nummer 

544-17-2, C2H2O4Ca 

Fumarsyre: (≥ 99,5 % renhet): 

CAS-nummer 110-17-8, C4H4O4. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av benzosyre, 

kalsiumformiat og fumarsyre i 

tilsetningsstoffet: 

— høytrykksvæskekromatografi 

med UV-påvisning (HPLC-

UV) 

Oppfôrings-

kylling 

Livkylling 

— 500 1 000 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Tilsetningsstoffet skal ikke brukes 

sammen med andre kilder til 

benzosyre eller benzoater, kalsium-

formiat og fumarsyre. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak 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 åndedretts-

vern. 

1. august 

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 tilsetningsstoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   For bestemmelse av samlet 

mengde kalsium i tilsetnings-

stoffet i fôrvarer: 

— atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS) — EN ISO 6869, eller 

— induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri 

(ICP-AES) – EN 15510 

Til bestemmelse av benzosyre i 

premikser og fôrvarer: 

— høytrykksvæskekromatografi 

med UV-påvisning (HPLC-

UV) 

Til bestemmelse av kalsiumformiat 

og fumarsyre i premikser: 

— høytrykksvæskekromatografi 

uten anvendelse av ioner med 

påvisning av UV- eller bryt-

ningsindeks (HPLC-UV/RI) 

      

(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) 2018/983 

av 11. juli 2018 

om godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte arter av svin ment for 

oppfôring og for avl (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)(*) 

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. 

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

tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte arter av svin ment for oppfôring og for avl. Søknaden var ledsaget av de 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for mindre utbredte arter av svin ment for oppfôring og for avl. 

4) Benzosyre er allerede godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1730/2006(2), for oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1138/2007(3) og for purker ved kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/900(4). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelse av  

28. september 2017(5) med at benzosyre under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på 

menneskers helse eller på miljøet, og at stoffet kan redusere pH-verdien i urinen hos mindre utbredte arter av svin. På 

grunn av mangelen på en sikkerhetsmargin for avvente smågriser av utbredte arter av svin, kunne Myndigheten ikke 

ekstrapolere konklusjonen om sikkerheten til avvente svin av mindre utbredte arter. Det ble derfor fastslått at 

tilsetningsstoffet er trygt for mindre utbredte arter av svin ment for oppfôring og for avl. Myndigheten anser ikke at det 

er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. 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 benzosyre 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 

Tilsetningsstoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «andre 

avlstekniske tilsetningsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 12.7.2018, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2018 av  

5. desember 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. 1730/2006 av 23. november 2006 om godkjenning av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer (EUT L 325 av 24.11.2006, s. 9). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1138/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av ny bruk av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff 

i fôrvarer (EUT L 256 av 2.10.2007, s. 8). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/900 av 8. juni 2016 om godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for purker (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Product Sp. z o. o. (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 18). 

(5) EFSA Journal 2017;15(10):5026. 

2019/EØS/69/07 
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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 11. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

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: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (pH-senkende i urin). 

4d210 DSM Nutri-

tional Products 

Sp. z o. o. 

Benzosyre Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Benzosyre (≥ 99,9 %) 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Benzenkarboksylsyre, fenylkarboksylsyre, 

C7H6O2 

CAS-nummer: 65-85-0 

Grenseverdi for urenheter: 

Ftalsyre: ≤ 100 mg/kg 

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde 

benzosyre i tilsetningsstoffet: 

— titrering med natriumhydroksid (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

0066). 

Mindre 

utbredte arter 

av svin ment 

for oppfôring 

og for avl 

— 5 000 5 000 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premikser 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. Tilsetningsstoffet skal ikke 

brukes sammen med andre 

kilder til benzosyre eller 

benzoater. 

3. I bruksanvisningen for til-

skuddsfôr angis følgende: 

«Tilskuddsfôr som inneholder 

benzosyre, må ikke gis direkte 

til mindre utbredte arter av svin 

ment for oppfôring og for avl. 

Tilskuddsfôr for purker bør 

blandes grundig med andre 

fôrmidler i dagsrasjonen». 

1. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

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 % 

   Til mengdebestemmelse av benzosyre i 

premikser og fôrvarer: 

— reversfase høytrykksvæskekromato-

grafi kombinert med UV-påvisning 

(RP-HPLC/UV) — metode basert på 

ISO9231:2008 

    4. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrforetak 

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 verneutstyr, 

herunder øye- 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) 2018/1039 

av 23. juli 2018 

om godkjenning av kobber(II)diacetatmonohydrat, kobber(II)karbonatdihydroksymonohydrat, 

kobber(II)kloriddihydrat, kobber(II)oksid, kobber(II)sulfatpentahydrat, kobber(II)kelat av 

aminosyrehydrat, kobber(II)kelat av proteinhydrolysater, kobber(II)kelat av glysinhydrat (fast) og 

kobber(II)kelat av glysinhydrat (flytende) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring 

av forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006 og (EU) nr. 349/2010 samt gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) nr. 2016/2261(*) 

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 slik godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

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

2) Kobberforbindelsene kobber(II)acetat, monohydrat; basisk kobber(II)karbonat, monohydrat; kobber(II)klorid, dihydrat; 

kobber(II)oksid; kobber(II)sulfat, pentahydrat; kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og kobber(II)kelat av glysinhydrat 

ble godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1334/2003(3) og kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006(4) i samsvar med direktiv 70/524/EØF. 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 artikkel 7, er det inngitt søknader 

om ny vurdering av kobber(II)acetat, monohydrat; basisk kobber(II)karbonat, monohydrat; kobber(II)klorid, dihydrat; 

kobber(II)oksid; kobber(II)sulfat, pentahydrat; kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og kobber(II)kelat av glysinhydrat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkerne anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i 

kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i 

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

4) På grunnlag av vitenskapelige vurderinger anbefalte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») i sine uttalelser av 14. november 2012(5), 31. januar 2013(6) og 11. mars 2015(7) å erstatte den 

engelske betegnelsen «Cupric» med «Copper(II)» for å unngå mulige misforståelser. Myndigheten anbefalte også at 

kobber(II)kelat av aminosyrer skulle inndeles i følgende to grupper, på bakgrunn av dets kjemiske egenskaper: 

kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og kobber(II)kelat av proteinhydrolysater. 

5) Myndigheten konkluderte med at kobber(II)acetatmonohydrat, basisk kobber(II)karbonatmonohydrat, kobber(II) 

kloriddihydrat, kobber(II)oksid, kobber(II)sulfatpentahydrat, kobber(II)kelat av aminosyrehydrat, kobber(II)kelat av 

glysinhydrat (fast) og kobber(II)kelat av glysinhydrat (flytende) (heretter kalt «vedkommende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 24.7.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2018 av  

5. desember 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. 1334/2003 av 25. juli 2003 om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer som 

tilhører gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer (EUT L 187 av 26.7.2003, s. 11). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 med hensyn til godkjenning av visse tilsetningsstoffer i gruppen forbindelser 

av mikronæringsstoffer (EUT L 86 av 24.3.2006, s. 4). 

(5) EFSA Journal 2012;10(12):2969. 

(6) EFSA Journal 2013;11(2):3107. 

(7) EFSA Journal 2015;13(4):4057. 

2019/EØS/69/08 
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stoffer») under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen, forbrukernes sikkerhet eller 

miljøet. Ettersom vedkommende stoffer kan virke irriterende på luftveier, øyne og hud, bør det treffes hensiktsmessige 

vernetiltak ved håndtering av stoffene og premikser som inneholder dem, for å unngå sikkerhetsrisiko for brukerne. 

6) Når det gjelder nikkelinnholdet i tilsetningsstoffene, særlig i kobber(II)sulfatpentahydrat, kan visse partier av til-

setningsstoffet være omfattet av kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1). Driftsansvarlige 

for fôrforetak som bringer slike tilsetningsstoffer i omsetning, bør overholde de relevante kravene. Myndigheten 

konkluderte videre med at vedkommende stoffer er virkningsfulle når det gjelder å dekke dyrs behov for 

kobber. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. 

Den bekreftet også rapportene om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer som ble framlagt av referanse-

laboratoriet 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. Myndigheten har imidlertid betenkeligheter med hensyn til streng overholdelse av den høyeste 

kobbermengden som det er tillatt å gi dyret, dersom kobber tilsettes i drikkevannet. Bruk av vedkommende stoffer bør 

derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning, og bruk av stoffene i drikkevann bør forbys. 

8) Med hensyn til mulige virkninger på miljøet ble Myndigheten bedt om å avgi en vitenskapelig uttalelse om hvorvidt det 

nåværende høyeste tillatte kobberinnholdet i fullfôr bør revideres. Myndigheten anbefalte i sin uttalelse av  

13. juli 2016(2) å endre det høyeste tillatte kobberinnholdet i fullfôr for forskjellige målarter. Disse nye grenseverdiene 

bør vedtas. For smågriser bør imidlertid den anbefalte kraftige reduksjonen til 25 mg/kg umiddelbart etter avvenning, 

ikke gjennomføres i ett trinn, for å unngå risikoen for at dyrenes fysiologiske behov ikke dekkes, særlig i denne 

følsomme perioden, og for å unngå andre negative virkninger på smågrisenes helse. Med sikte på en ytterligere 

reduksjon ved neste vurdering av det høyeste tillatte innholdet for å nå den øvre grenseverdien på 25 mg/kg for 

smågriser umiddelbart etter avvenning, bør driftsansvarlige for fôrforetak og forskningsinstitutter oppfordres til å 

innhente nye vitenskapelige data om virkningene på smågrisers helse og velferd av de mengdene som anbefales av 

Myndigheten, og til så snart som mulig å undersøke muligheten for og effekten av å bruke alternativer til tilsetning av 

kobber, som angitt av Myndigheten. 

9) Som følge av at det gis ny godkjenning for kobber(II)acetat, monohydrat; basisk kobber(II)karbonat, monohydrat; 

kobber(II)klorid, dihydrat; kobber(II)oksid; kobber(II)sulfat, pentahydrat; kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og 

kobber(II)kelat av glysinhydrat, bør postene for disse stoffene i forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006 

utgå i sin helhet. Godkjenningen av kobberlysinsulfat utløp 31. mars 2004. Av hensyn til rettssikkerheten bør posten for 

dette stoffet utgå fra forordning (EF) nr. 1334/2003. 

10) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2010(3) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012(4), 

(EU) nr. 1230/2014(5) og (EU) 2016/2261(6) ble flere kobberforbindelser godkjent som ernæringsmessige tilsetnings-

stoffer i fôrvarer. For å ta hensyn til konklusjonene i Myndighetens uttalelse av 13. juli 2016, som også utgjorde det 

vitenskapelige grunnlaget for bestemmelsene om det samlede kobberinnholdet i fôrblandinger med hensyn til 

tilsetningsstoffene som godkjennes ved denne forordning, og som primært gjelder miljøvirkningene av å tilsette kobber i 

fôrvarer, bør maksimumsinnholdet av kobber fastsatt i forordning (EU) nr. 349/2010 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 269/2012 og (EU) 2016/2261 tilpasses bestemmelsene i denne forordning med hensyn til kobberinnholdet i 

fôrblandinger. Forordning (EF) nr. 349/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og 

(EU) 2016/2261 bør derfor endres. 

11) Ettersom ingen trygghetshensyn tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av kobber(II)acetat, monohydrat; 

basisk kobber(II)karbonat, monohydrat; kobber(II)klorid, dihydrat; kobber(II)oksid; kobber(II)sulfat, pentahydrat; 

kobber(II)kelat av aminosyrehydrat og kobber(II)kelat av glysinhydrat samt kobberforbindelsene som er godkjent 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om opp-

heving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) EFSA Journal 2016;14(8):4563. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analogen av metionin som til-

setningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 104 av 24.4.2010, s. 31). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 av 26. mars 2012 om godkjenning av dikobberkloridtrihydroksid som til-

setningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 89 av 27.3.2012, s. 3). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1230/2014 av 17. november 2014 om godkjenning av kobberbilysinat som til-

setningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 331 av 18.11.2014, s. 18). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2261 av 15. desember 2016 om godkjenning av kobber(I)oksid som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 342 av 16.12.2017, s. 18). 
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ved forordning (EU) nr. 349/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) 

2016/2261, må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede 

seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

12) 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 oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «forbindelser 

av mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Særlige bruksvilkår 

De godkjente stoffene som er oppført i vedlegget som tilsetningsstoffer i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og 

funksjonsgruppen «forbindelser av mikronæringsstoffer», skal ikke brukes i drikkevann. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003 utgår følgende tilsetningsstoffer fra post E4 for grunnstoffet kobber (Cu): 

«kobber(II)acetat, monohydrat», «basisk kobber(II)karbonat, monohydrat», «kobber(II)klorid, dihydrat», «kobber(II)oksid», 

«kobber(II)sulfat, pentahydrat», «kobberlysinsulfat» og «kobber(II)kelat av aminosyrehydrat». 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 479/2006 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 479/2006 utgår post E4 for tilsetningsstoffet «kobber(II)kelat av glysinhydrat». 

Artikkel 5 

Endring av forordning (EU) nr. 349/2010 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 349/2010 skal teksten i åttende kolonne i rad 3b4.10 lyde: 

«Storfe: 

— Storfe før drøvtyggingen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente smågriser inntil fire uker etter avvenning: 150 (i alt) 

— Fra femte uke etter avvenning og inntil åtte uker etter avvenning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt)».  
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Artikkel 6 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012 skal teksten i åttende kolonne i rad 3b409 lyde: 

«Storfe: 

— Storfe før drøvtyggingen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente smågriser inntil fire uker etter avvenning: 150 (i alt) 

— Fra femte uke etter avvenning og inntil åtte uker etter avvenning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt)». 

Artikkel 7 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1230/2014 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1230/2014 skal teksten i åttende kolonne i rad 3b411 lyde: 

«Storfe: 

— Storfe før drøvtyggingen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente smågriser inntil fire uker etter avvenning: 150 (i alt) 

— Fra femte uke etter avvenning og inntil åtte uker etter avvenning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt)». 

Artikkel 8 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2261 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/2261 skal teksten i åttende kolonne i rad 3b412 lyde: 

«Storfe: 

— Storfe før drøvtyggingen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente smågriser inntil fire uker etter avvenning: 150 (i alt) 

— Fra femte uke etter avvenning og inntil åtte uker etter avvenning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt)». 
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Artikkel 9 

Overgangstiltak 

1. Stoffene «kobber(II)acetat, monohydrat», «basisk kobber(II)karbonat, monohydrat», «kobber(II)klorid, dihydrat», 

«kobber(II)oksid», «kobber(II)sulfat, pentahydrat», «kobber(II)kelat av aminosyrehydrat» og «kobber(II)kelat av glysinhydrat», 

som ble godkjent ved forordning (EF) nr. 349/2010 og (EF) nr. 479/2006, og kobberforbindelsene som ble godkjent ved 

forordning (EU) nr. 349/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) 2016/2261, og 

premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 13. februar 2019 i samsvar med reglene som gjaldt 

før 13. august 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 13. august 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 13. august 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 13. august 2020 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 13. august 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 10 

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 23. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b401 — Kobber(II)di-

acetatmono-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)diacetatmonohydrat i pulver-

form med et kobberinnhold på minst 

31 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(CH3COO)2 · H2O 

CAS-nummer: 6046-93-1 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av kobber(II)-

diacetatmonohydrat i tilsetningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 2146 og 20301 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tungme-

taller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom 

disse rutinene og tiltakene, skal 

tilsetningsstoffene og pre-

miksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009(2), vedlegg IV–C), 

eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau der-

som innholdet av kobber i 

fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake forgiftning hos visse 

sauearter.» 

— For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b402 — Kobber(II) 

karbonat-

dihydroksy-

monohydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)karbonatdihydroksymono-

hydrat i pulverform med et 

kobberinnhold på minst 52 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CuCO3 · Cu(OH)2 · 

H2O 

CAS-nummer: 100742-53-8 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av karbonat i til-

setningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 20301 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

   Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau der-

som innholdet av kobber i 

fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan 

forårsake forgiftning hos 

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b403 — Kobber(II) 

kloriddihydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)kloriddihydrat i pulverform 

med et kobberinnhold på minst 36 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CuCl2 · 2H2O 

CAS-nummer: 10125-13-0 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av klorid i til-

setningsstoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 20301 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter av-

venning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau der-

som innholdet av kobber i 

fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake forgiftning hos visse 

sauearter.» 

— For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b404 — Kobber(II)-

oksid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)oksid i pulverform med et 

kobberinnhold på minst 77 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CuO 

CAS-nummer: 1317-38-0 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

   Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau dersom 

innholdet av kobber i 

fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b405 — Kobber(II)-

sulfatpenta-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)sulfatpentahydrat i pulver-

form med et kobberinnhold på minst  

24 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CuSO4 · 5H2O 

CAS-nummer: 7758-99-8 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av kobber-

(II)sulfatpentahydrat i tilsetnings-

stoffet: 

— Den europeiske farmakopé, 

monografi 0894 og 20301 

Til krystallografisk karakterisering av 

tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Kobber(II)sulfatpentahydrat 

kan bringes i omsetning og 

brukes som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tungme-

taller, inkludert nikkel. Dersom 

risikoene ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå gjennom 

disse rutinene og tiltakene,  

skal tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr. 

4. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau dersom 

innholdet av kobber i fôr-

varen overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b406 — Kobber(II) 

kelat av 

aminosyre-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)aminosyrekompleks der 

kobber og aminosyrer fra soyaprotein er 

kelatert via koordinerte kovalente 

bindinger, i pulverform med et 

kobberinnhold på minst 10 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(x)1–3 · nH2O,  

x = anion av enhver aminosyre fra 

soyaproteinhydrolysat 

Høyst 10 % av de molekylene som 

overstiger 1 500 Da 

Alle 

dyrearter 

 — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Kobber(II)kelat av aminosyre-

hydrat kan bringes i omsetning 

og brukes som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av aminosyreinnholdet 

i tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV) (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg III–F) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF) nr. 152/ 

2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

4. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau 

dersom innholdet av 

kobber i fôrvaren 

overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b407 — Kobber(II) 

kelat av 

proteinhydro-

lysater 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)kelat av proteinhydrolysater 

i pulverform med et kobberinnhold på 

minst 10 %, der minst  

50 % er kelatert kobber 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(x)1–3 · nH2O,  

x = anion av enhver aminosyre fra 

soyaproteinhydrolysat 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av proteinhydroly-

satinnholdet i tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV) (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg III–F) 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   For kvalitetskontroll av kelateringen av 

kobber i tilsetningsstoffet: 

— infrarød spektroskopi med fou-

riertransformasjon (FTIR) fulgt av 

flervariate regresjonsmetoder 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau dersom 

innholdet av kobber i fôr-

varen overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b413 — Kobberkelat 

av glysin-

hydrat (fast) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)kelat av glysinhydrat i 

pulverform med et kobberinnhold på 

minst 15 % og et vanninnhold på høyst 

13 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(x)1-3 · nH2O,  

x = anion av glysin 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av glysininnholdet i 

tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV) (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg III–F) 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    2. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

3. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau 

dersom innholdet av 

kobber i fôrvaren 

overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

3b414 — Kobber(II)-

kelat av gly-

sinhydrat 

(flytende) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobber(II)kelat av glysinhydrat i 

flytende form med et kobberinnhold på 

minst 6 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Cu(x)1-3 · nH2O,  

x = anion av glysin 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av glysininnholdet i 

tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografi med 

ninhydrin-postkolonnederivati-

sering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV) (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg III–F) 

   Storfe: 

— Storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15 (i alt) 

— Annet storfe: 30 (i alt) 

Sau: 15 (i alt) 

Geit: 35 (i alt) 

Smågriser: 

— Spedgriser og avvente 

smågriser inntil fire 

uker etter avvenning: 

150 (i alt) 

— Fra femte uke etter 

avvenning og inntil 

åtte uker etter avven-

ning: 100 (i alt) 

Krepsdyr: 50 (i alt) 

Andre dyr: 25 (i alt) 

1. Kobber(II)kelat av glysinhydrat 

(flytende) kan bringes i om-

setning og brukes som til-

setningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrvarer som en premiks. 

13. august 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

Til bestemmelse av samlet Cu-innhold i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, 

AAS (forordning (EF)  

nr. 152/2009, vedlegg IV–C), eller 

— induktivt koplet plasma-atom-

emisjonsspektrometri, ICP-AES 

(EN 15510 eller CN/TS 15621) 

    3. For brukerne av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrfore-

takene fastsette driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene, særlig på 

grunn av innholdet av tung-

metaller, inkludert nikkel. 

Dersom risikoene ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutinene og 

tiltakene, skal tilsetnings-

stoffene og premiksene brukes 

med egnet personlig verne-

utstyr. 

4. Følgende opplysninger skal stå 

på etiketten: 

— For fôrvarer for sau der-

som innholdet av kobber  

i fôrvaren overstiger 

10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake forgiftning hos  

visse sauearter.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Innhold av grunnstoffet (Cu) i mg per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

        — For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har 

begynt, dersom innholdet 

av kobber i fôrvaren er 

mindre enn 20 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan for-

årsake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

(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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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/192 

av 8. februar 2018 

om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn  

til EU-referanselaboratorier for forurensende stoffer i fôrvarer og næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 32 nr. 5 og 

6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 882/2004 fastsetter generelle oppgaver for og krav til Den europeiske unions referanselaboratorier 

(«EU-referanselaboratorier») for næringsmidler og fôrvarer samt for dyrehelse. I henhold til nevnte forordning har EU-

referanselaboratorier særlig ansvaret for å gi de nasjonale referanselaboratoriene nærmere opplysninger om analysemetoder 

og for å samordne anvendelsen av disse metodene. EU-referanselaboratoriene for næringsmidler og fôrvarer er oppført i 

del I i vedlegg VII til nevnte forordning. På området for forurensende stoffer i fôrvarer og næringsmidler er det utpekt et 

EU-referanselaboratorium for tungmetaller i fôrvarer og næringsmidler, et EU-referanselaboratorium for mykotoksiner, et 

EU-referanselaboratorium for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og et EU-referanselaboratorium for dioksiner 

og PCB i fôrvarer og næringsmidler. 

2) Europakommisjonens felles forskningssenter (FFS), som siden 2006 har huset EU-referanselaboratoriet for tungmetaller i 

fôrvarer og næringsmidler, EU-referanselaboratoriet for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og EU-referanse-

laboratoriet for mykotoksiner i fôrvarer og næringsmidler, har underrettet generaldirektoratet for helse og nærings-

middeltrygghet at det fra og med 1. januar 2019 ikke lenger vil huse disse EU-referanselaboratoriene. 

3) Virkningen av offentlig kontroll og annen kontrollvirksomhet på disse områdene avhenger av kvaliteten, ensartetheten 

og påliteligheten til analysemetodene og resultatene av analysene som utføres av offisielle laboratorier, og det er fortsatt 

behov for å fremme en ensartet praksis i forbindelse med bruken av analysemetoder. Det er nødvendig å opprettholde 

EU-referanselaboratorier på disse områdene, og nye EU-referanselaboratorier må derfor utpekes. Siden 2006 har det 

dessuten blitt fastsatt nye prioriteringer på områdene metaller, nitrogenforbindelser, forurensende stoffer fra foredling 

samt plantetoksiner, og det er derfor nødvendig å utvide omfanget av virksomheten og oppgavene til de nye EU-

referanselaboratoriene som skal utpekes. 

4) Virksomheten og oppgavene til det nåværende EU-referanselaboratoriet for tungmetaller i fôrvarer og næringsmidler 

bør derfor utvides til å omfatte alle metaller og nitrogenforbindelser i fôrvarer og næringsmidler, virksomheten og 

oppgavene til det nåværende EU-referanselaboratoriet for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) bør utvides til 

å omfatte alle forurensende stoffer fra foredling og virksomheten og oppgavene til det nåværende EU-referanse-

laboratoriet for mykotoksiner i fôrvarer og næringsmidler bør utvides til å omfatte mykotoksiner og plantetoksiner i 

fôrvarer og næringsmidler. 

5) Kommisjonen offentliggjorde derfor 23. januar 2017 en søknadsinnbydelse med sikte på å velge og utpeke et EU-

referanselaboratorium for de ovennevnte områdene. Det valgte laboratoriet, DTU Fødevareinstituttet (Danmark), bør 

utpekes til EU-referanselaboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôrvarer og næringsmidler, laboratoriet DTU 

Fødevareinstituttet (Danmark) bør utpekes til EU-referanselaboratorium for forurensende stoffer fra foredling og 

laboratoriet RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Nederland) bør utpekes til EU-referanselaboratorium for 

mykotoksiner og plantetoksiner i fôrvarer og næringsmidler. 

6) Med tanke på den økende betydningen av andre klorerte persistente forurensende stoffer enn PCB og dioksiner, 

bromerte persistente forurensende stoffer og fluorholdige persistente forurensende stoffer er det også hensiktsmessig å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2018, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2018 av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 
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utvide virksomheten til EU-referanselaboratoriet for dioksiner og PCB i fôrvarer og næringsmidler til å omfatte alle 

halogenerte persistente organiske stoffer (POP) i fôrvarer og næringsmidler. EU-referanselaboratoriet for dioksiner og 

PCB i fôrvarer og næringsmidler bør derfor endre navn til EU-referanselaboratorium for halogenerte persistente 

organiske forurensende stoffer (POP) i fôrvarer og næringsmidler for å gjenspeile denne utvidelsen av virksomheten. 

7) Del I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 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 

Del I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 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 8. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 skal nr. 18–21 lyde: 

«18. EU-referanselaboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôrvarer og næringsmidler 

DTU Fødevareinstituttet 

København 

Danmark 

 19. EU-referanselaboratorium for mykotoksiner og plantetoksiner i fôrvarer og næringsmidler 

RIKILT (Stichting Wageningen Research) 

Wageningen 

Nederland 

 20. EU-referanselaboratorium for forurensende stoffer fra foredling 

DTU Fødevareinstituttet 

København 

Danmark 

 21. EU-referanselaboratorium for halogenerte persistente organiske forurensende stoffer (POP) i fôrvarer og næringsmidler 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg 

Freiburg 

Tyskland» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1973 

av 30. oktober 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til offentlig kontroll av fiskerivarer som er 

fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som innføres til Unionen etter å ha blitt omlastet i 

tredjestater, og om fastsettelse av en hygienesertifikatmodell for disse varene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 9 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig artikkel 16 annet 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å verne menneskers og dyrs helse anses produkter fra Unionen som, med eller uten lagring, omlastes i tredjestater, 

for ikke lenger å oppfylle kravene som er fastsatt for produktene i Unionens regelverk. I rådsdirektiv 97/78/EF(3) er det 

derfor fastsatt at medlemsstatene har plikt til å sikre at det gjennomføres veterinærkontroll av forsendelser av slike 

produkter som innføres til Unionen fra tredjestater. 

2) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige hygieneregler for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak med 

hensyn til næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder fiskerivarer. Videre er det i forordning (EF) nr. 854/2004 

fastsatt regler for den offentlige kontrollen som skal gjennomføres av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum. I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal et dokument som oppfyller visse krav, følge forsendelser av 

animalsk opprinnelse når de innføres til Unionen, og offentlig kontroll av disse produktene skal skje i samsvar med 

nevnte forordning. 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(4) inneholder modeller for hygienesertifikater og for dokumenter som i 

henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 skal brukes ved import av visse produkter av animalsk 

opprinnelse, herunder et dokument for import av fiskerivarer, som står i vedlegg VI til forordningen. 

4) Medlemsstatene og berørte organisasjoner har anmodet Kommisjonen om å utarbeide en hygienesertifikatmodell for 

forsendelser av fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som, 

med eller uten lagring, omlastes i tredjestater, som skal underskrives av vedkommende myndighet i tredjestaten, med 

henblikk på å harmonisere de opplysningene som skal gis når slike forsendelser innføres til Unionens territorium. 

5) Hygienesertifikatmodellen bør vise særskilt til de relevante bestemmelsene om ilandføring, lossing og lagring av 

fiskerivarer fastsatt i avsnitt VIII kapittel II og VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 31.10.2017, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27). 

2019/EØS/69/10 
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6) Hygienesertifikatmodellen bør også kunne brukes i det elektroniske systemet TRACES (Trade Control and Expert 

System)(1), som brukes til utveksling av hygienesertifikater mellom tredjestater og medlemsstatene. 

7) Det er derfor hensiktsmessig å fastsette en harmonisert modell for hygienesertifikater som skal undertegnes av 

vedkommende myndighet i tredjestaten der fiskerivarene omlastes før de sendes til Unionen. 

8) Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres. 

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 

I forordning (EF) nr. 2074/2005 gjøres følgende endringer: 

a) Ny artikkel 6c skal lyde: 

«Artikkel 6c 

Krav om offentlig kontroll av fiskerivarer som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som 

innføres til Unionen etter å ha blitt omlastet i tredjestater med eller uten lagring 

1. Fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som, med eller uten 

lagring, er blitt losset i tredjestater før de innføres til Unionen med et annet transportmiddel, må følges av et hygienesertifikat 

som er utstedt av vedkommende myndighet i den aktuelle tredjestaten og utfylt i samsvar med hygienesertifikatmodellen i 

vedlegg VI tillegg VIII. 

2. Tredjestaten der omlastingen finner sted, må være oppført på en liste som fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 854/2004. 

3. Dersom fiskerivarene nevnt i nr. 1 losses og transporteres til et lagringsanlegg som ligger i tredjestaten nevnt i samme 

nummer, skal lagringsanlegget være oppført på en liste som fastsatt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004. 

4. Dersom fiskerivarene nevnt i nr. 1 lastes i et fartøy som fører en tredjestats flagg, må denne tredjestaten og fartøyet 

være oppført på en liste som fastsatt i henholdsvis artikkel 11 nr. 1 og artikkel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004. 

Containerfartøyer som brukes til å transportere fiskerivarer i containere, er unntatt fra dette kravet.» 

b) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2018. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF (EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 skal nytt tillegg VIII lyde: 

«Tillegg VIII til vedlegg VI 

Modell for hygienesertifikat for fiskerivarer beregnet på konsum som er fanget av fartøyer 

som fører en medlemsstats flagg, og som er omlastet i tredjestater med eller uten lagring 

Veterinærattest ved import til EU 

D
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I.1.  Avsender I.2.  Sertifikatets referansenr. I.2.a 

Navn I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

Adresse I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

Tlf.  

I.5.  Mottaker 

Navn  

Adresse 

Postnr. 

Tlf. 

I.6. 

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.8.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10.  

        

I.11.  Opprinnelsessted 

Navn 

Godkjennings-/registreringsnr.  

Adresse 

I.12. 

I.13.  Lastested  

Adresse 

I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly  Skip   Jernbanevogn  

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

 Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon: 

Dokumentreferanse: 

I.17.  

 I.18.  Varebeskrivelse  I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

 I.21.  Produkttemperatur   I.22. Antall kolli 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst   
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I.23. Forseglingsnr./containernr. I.24.  Type emballasje 

I.25. Varer sertifisert til: 

Konsum  

I.26. I.27.  For import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varen 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Type behandling Fartøyets/fartøyenes 

godkjennings-/ 

registreringsnr.(*) 

Antall kolli Nettovekt 
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STAT Fiskerivarer som er omlastet i tredjestater 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

II.1.  Helseattestasjon 

Undertegnede offentlige inspektør erklærer å være kjent med de relevante bestemmelsene i forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) 

nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 og attesterer at fiskerivarene beskrevet ovenfor 

—  er blitt ilandført og losset under hygieniske forhold fra det eller de godkjente/registrerte fartøyene  ..........................................  

(angi godkjennings-/registreringsnummer og navn på flaggstaten(e)) i samsvar med de relevante kravene fastsatt i avsnitt 

VIII kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

— dersom det er relevant, har vært lagret på godkjent kjølelager ................................................................  (angi godkjennings-

nummer) i samsvar med de relevante kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel VII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

— dersom det er relevant, er blitt lastet om bord under hygieniske forhold i det eller de godkjente fartøyene  ..............................  

(angi medlemsstaten(e)s eller tredjestaten(e)s godkjenningsnummer samt navn på flaggstaten(e) eller flaggtredjestaten(e)) i 

samsvar med de relevante kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel I og VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

— dersom det er relevant, er blitt lastet i en container ................................................................ (angi containernummer) eller i 

en lastebil ............................................................................................................................... (angi kjennemerke på lastebil 

og tilhenger) eller i et fly  ........................................................................................................ (angi rutenummer) i samsvar 

med kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel VIII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

—  følges av utskrift(**) av fangstdagboken/-bøkene eller relevante deler av den/dem(**). 

(**) Elektronisk format godtas også. 

Merknader  

Del I: 

—  Rubrikk I.7: Angi navnet på avsendertredjestaten. 

—  Rubrikk I.11: Opprinnelsessted: Angi navn, adresse og godkjenningsnummer på kjølelageret i avsendertredjestaten eller, dersom 

varene ikke har vært lagret på kjølelager, navn og godkjennings- eller registreringsnummer på det opprinnelige fartøyet som fører 

medlemsstatsflagg. 

—  Rubrikk I.15: Angi transportmiddelet fra avsendertredjestaten. For fryse-/kjølefartøyer angis navn, godkjenningsnummer og 

flaggstat, for fiskefartøyer angis registreringsnummer og flaggstat. Dersom transportmiddelet er container, lastebil eller fly, angis 

samme opplysninger som i del II.1 fjerde strekpunkt. 

—  Rubrikk I.19: Bruk følgende relevante HS-koder fra Verdens tollorganisasjon: 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 

1516, 1518, 1603, 1604, 1605, 2106. 

—  Rubrikk I.23: Container-/forseglingsnummer: Forseglingsnummer angis bare dersom containeren ble forseglet under tilsyn av 

vedkommende myndighet som utsteder sertifikatet. 

—  Felt I.28: Type behandling: Angi om varen er kjølt, fryst eller foredlet. 

(*) Omfatter fiskefartøyer, fabrikkskip, frysefartøyer og kjølefartøyer. 

Offentlig inspektør  

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Dato: Underskrift: » 

Stempel:  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1980 

av 31. oktober 2017 

om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til metoden for å påvise  

paralyserende skjellgift (PSP)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 11 nr. 4, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig artikkel 18 nr. 13 

bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse, og i forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse. Det er i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(3) fastsatt tiltak for 

gjennomføring av nevnte forordninger med hensyn til anerkjente analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner. 

2) I kapittel I nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 er det fastsatt at dersom resultatene av metoden for 

påvisning av paralyserende skjellgift (PSP) bestrides, skal den biologiske metoden være referansemetoden. 

3) Ved det 36. møtet i Codex Alimentarius-komiteen for analysemetoder og prøvetakingsmetoder (Budapest, Ungarn  

23–27. februar 2015)(4) ble det stadfestet at den biologiske analysemetoden i avsnitt I-8.6.2 i kodeksen skulle beholdes 

som type IV(5). 

4) Samtlige Codex-metoder, herunder type IV-metodene, kan brukes bare til kontroll, inspeksjon og regulering 

(«Principles for the establishment of methods of analysis») og, dersom partene blir enige om det, for å løse tvister 

(«Guidelines for Settling Disputes on Analytical (Test) Results (CAC/GL 70-2009»), men ikke som referansemetoder. 

5) Ettersom en type IV-metode ikke kan brukes som referansemetode, er det viktig å tilpasse Unionens gjeldende regler til 

de internasjonale standardene. 

6) Tatt i betraktning at den såkalte Lawrence-metoden offentliggjort i AOAC Official Method 2005.06 («Paralytic 

Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish») nå brukes til å påvise innholdet av paralyserende skjellgift (PSP) i de spiselige 

delene av bløtdyr, bør denne metoden brukes som referansemetode for å påvise disse toksinene. 

7) Kapittel I i vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres. 

8) For å gi medlemsstatene mulighet til å tilpasse sine metoder til den kjemiske metoden bør den biologiske 

analysemetoden fortsatt kunne brukes som referansemetode fram til 31. desember 2018. 

9) 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 285 av 1.11.2017, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27). 

(4) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-715-

36%252FREP15_MASe.pdf 

(5) Nr. 56 i rapporten. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 skal kapittel I lyde: 

«KAPITTEL I 

METODE FOR Å PÅVISE PARALYSERENDE SKJELLGIFT (PSP) 

1. Innholdet av paralyserende skjellgift (PSP) i de spiselige delene av bløtdyr (hele kroppen eller enhver del som spises 

for seg), skal bestemmes i samsvar med den biologiske analysemetoden eller enhver annen internasjonalt anerkjent 

metode. 

2. Dersom resultatene bestrides, skal den såkalte Lawrence-metoden, som offentliggjort i AOAC Official Method 2005.06 

(«Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish»), være referansemetoden.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/415 

av 16. mars 2018 

om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorium 

for afrikansk hestepest og om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/35/EØF, vedlegg II til rådsdirektiv 

2000/75/EF og vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe 

afrikansk hestepest(1), særlig artikkel 18, 

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 

bekjempe og utrydde blåtunge(2), særlig artikkel 19 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(3), særlig artikkel 32 nr. 5 og 

6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 15 i direktiv 92/35/EØF er EU-referanselaboratoriet for afrikansk hestepest angitt i vedlegg II til 

direktivet, og dets oppgaver og plikter er oppført i vedlegg III. 

2) I henhold til artikkel 16 i direktiv 2000/75/EF er EU-referanselaboratoriet for blåtunge angitt i del A i vedlegg II til 

direktivet, og dets oppgaver og plikter er oppført i del B i vedlegg II. 

3) Artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsetter ansvarsområdene til EU-referanselaboratoriene i dyrehelse-

sektoren. EU-referanselaboratoriene for dyrehelse og levende dyr er oppført i del II i vedlegg VII til nevnte forordning, 

herunder EU-referanselaboratoriene for afrikansk hestepest og blåtunge. 

4) Som følge av Det forente kongerikes underretning etter artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union må laboratoriet 

angitt i del A i vedlegg II til direktiv 2000/75/EF avslutte sine oppgaver som EU-referanselaboratorium for blåtunge. 

5) I lys av synergiene som oppstår med hensyn til teknisk sakkunnskap, laboratoriekapasitet og nettverkssamarbeid mellom 

nasjonale referanselaboratorier som følge av de genetiske og epidemilogiske likhetene mellom afrikansk hestepest og 

blåtunge, bør EU-referanselaboratoriet for afrikansk hestepest, som angitt i vedlegg II til direktiv 92/35/EØF, også påta 

seg ansvarsområdene til EU-referanselaboratoriet for blåtunge. 

6) Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal, Madrid, Spania, under det spanske departementet for 

landbruk, fiskeri og næringsmidler, som er EU-referanselaboratorium for afrikansk hestepest, bør fortsette å utføre sine 

oppgaver og plikter i samsvar med direktiv 92/35/EØF, og bør dessuten overta oppgavene til EU-referanselaboratoriet 

for blåtunge, som er angitt i direktiv 2000/75/EF. 

7) Ettersom visse kontaktopplysninger for EU-referanselaboratoriet for afrikansk hestepest er endret til Laboratorio 

Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal, Madrid, Spania, bør vedlegg II til direktiv 92/35/EØF derfor endres. 

8) Navnet på laboratoriet som overtar ansvarsområdene til EU-referanselaboratoriet for afrikansk hestepest og blåtunge, 

bør også angis som EU-referanselaboratorium for blåtunge. Del A i vedlegg II til direktiv 2000/75/EF bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 19.3.2018, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 157 av 10.6.1992, s. 19. 

(2) EFT L 327 av 22.12. 2000, s. 74. 

(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 
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9) Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør endres slik at det viser til EU-referanselaboratoriet for afrikansk 

hestepest og blåtunge. 

10) For å sikre kontinuitet med hensyn til virksomheten ved EU-referanselaboratoriet for blåtunge og for å gi det nylig 

utpekte EU-referanselaboratoriet tilstrekkelig tid til å komme i full drift, bør tiltakene fastsatt i denne forordning gjelde 

fra 1. januar 2019. 

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 

Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal, Madrid, Spania, skal ha de ansvarsområdene og oppgavene til 

EU-referanselaboratoriet for afrikansk hestepest og blåtunge som er angitt i henholdsvis vedlegg III til direktiv 92/35/EØF og 

del B i vedlegg II til direktiv 2000/75/EF. 

Artikkel 2 

Vedlegg II til direktiv 92/35/EØF endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 3 

Del A i vedlegg II til direktiv 2000/75/EF endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 5 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 16. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til direktiv 92/35/EØF skal laboratoriets navn og kontaktopplysninger lyde: 

«Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal 

Ctra. M-106, P.K. 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

SPANIA» 
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VEDLEGG II 

I del A i vedlegg II til direktiv 2000/75/EØF skal laboratoriets navn og kontaktopplysninger lyde: 

«Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal 

Ctra. M-106, P.K. 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

SPANIA» 
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VEDLEGG III 

I del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2 og 9 utgår. 

2) Nytt nr. 21 skal lyde: 

«21. EU-referanselaboratorium for afrikansk hestepest og blåtunge 

Laboratorio Central de Veterinaria – Área de Sanidad Animal 

Ctra. M-106, P.K. 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

SPANIA» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/455 

av 16. mars 2018 

om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions 

referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer og om endring av vedlegg VII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 32 nr. 5  

og 6, 

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og 

om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(2), særlig artikkel 55 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes generelle oppgaver og plikter for og krav til EU-referanselaboratoriene for 

næringsmidler og fôrvarer samt for dyrehelse. EU-referanselaboratoriene for dyrehelse og levende dyr er oppført i del II 

i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004. I nr. 15 i del II i nevnte vedlegg angis Centre for Environment, Fisheries 

& Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory i Det forente kongerike som EU-referanselaboratorium for 

krepsdyrsykdommer. 

2) I direktiv 2006/88/EF er det fastsatt helse- og hygienekrav ved omsetning, import og transitt gjennom Unionen av 

akvakulturdyr og produkter av disse og visse forebyggende minstetiltak og minstetiltak for bekjempelse av visse 

sykdommer hos disse dyrene. Artikkel 55 nr. 1 i direktiv 2006/88/EF inneholder bestemmelser om utpeking av  

EU-referanselaboratorier for sykdommer hos akvatiske dyr som er relevante for nevnte direktiv. 

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2008(3) ble Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), 

Weymouth Laboratory i Det forente kongerike utpekt som EU-referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer for 

perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2018. I henhold til artikkel 55 nr. 3 i direktiv 2006/88/EF skal det foretas en 

gjennomgang av oppgavene til nevnte laboratorium. 

4) Som følge av Det forente kongerikes underretning etter artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union kan Cefas rolle 

som EU-referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer ikke forlenges for ytterligere en periode fra 1. juli 2018. 

5) I lys av synergiene som oppstår med hensyn til teknisk sakkunnskap, laboratoriekapasitet og nettverkssamarbeid mellom 

nasjonale referanselaboratorier, bør EU-referanselaboratoriet for fiskesykdommer også overta oppgavene og funksjonene til 

EU-referanselaboratoriet for krepsdyrsykdommer. 

6) Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 

2800 Kgs. Lyngby, Danmark, som er utpekt som EU-referanselaboratorium for fiskesykdommer, bør derfor overta 

oppgavene og funksjonene til EU-referanselaboratoriet for krepsdyrsykdommer. 

7) DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, som overtar ansvarsområdene til 

EU-referanselaboratoriet for fiske- og krepsdyrsykdommer, bør angis som EU-referanselaboratorium for 

krepsdyrsykdommer for perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2023. Det bør dessuten oppføres i del II i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 882/2004. Del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 328 av 24.11. 2006, s. 14. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2008 av 28. juli 2008 om utpeking av Fellesskapets referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, 

rabies og bovin tuberkulose, om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Fellesskapets referanselaboratorier for rabies og 

bovin tuberkulose og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 201 av 30.7.2008, 

s. 29). 
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8) For å sikre sammenhengende kontinuitet i virksomheten til EU-referanselaboratoriene for krepsdyrsykdommer er det 

hensiktsmessig å fastsette en bestemt anvendelsesdato for tiltakene fastsatt i denne forordning. 

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 

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, 

Danmark, skal overta ansvarsområdene og oppgavene til EU-referanselaboratoriet for krepsdyrsykdommer fra 1. juli 2018 til  

30. juni 2023. 

Artikkel 2 

I del II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 6 skal lyde: 

«6. EU-referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer 

Danmarks Tekniske Universitet 

Veterinærinstituttet 

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202 

2800 Kgs. Lyngby 

Danmark» 

2) Nr. 15 utgår. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 16. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/828 

av 15. februar 2018 

om endring av delegert forordning (EU) 2015/68 med hensyn til krav til blokkeringsfrie bremseanlegg, 

energilagringsinnretninger med høyt trykk og hydrauliske koplinger med enkel ledning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 17 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til betraktning 6 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68(2) forventes det at Kommisjonen vurderer 

kravet om å montere blokkeringsfrie bremseanlegg (ABS) i traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på mellom 

40 km/t og 60 km/t fra og med 1. januar 2020. Etter en vurdering av dette kravet konkluderte Kommisjonen med at ved 

å fjerne ABS-kravet for disse kjøretøyene fra den delegerte forordningen unngås uforholdsmessige kostnader for 

bransjen og brukerne, som i siste instans ville forsinke den faktiske bruken av den nyeste bremseteknologien på 

markedet. Kravet om å montere ABS i disse kjøretøyene bør derfor utgå. 

2) Driftsvilkårene for energilagringsinnretninger med høyt trykk bør dekke trykkområdet til de nyeste systemene og 

muliggjøre tilsvarende prøving. Grenseverdiene for trykk bør derfor endres. 

3) For at medlemsstatene og bransjen skal få en smidig overgang til forbudet mot hydrauliske koplinger med enkel ledning 

ved anvendelse av bremsekravene i delegert forordning (EU) 2015/68 på nye traktorer som koples sammen med 

tilhengere som allerede er tatt i bruk, og tatt i betraktning utskiftingstakten for jordbruks- og skogbrukstilhengere, bør 

anvendelsen av overgangskravene til hydrauliske koplinger med enkel ledning på bremseinnretninger og koplinger for 

tilhengerbrems forlenges til 31. desember 2024. 

4) Delegert forordning (EU) 2015/68 bør derfor endres. 

5) Ettersom denne forordning inneholder en rekke viktige endringer av delegert forordning (EU) 2015/68 som er nødvendige 

for at den skal kunne anvendes problemfritt, bør den tre i kraft så snart som mulig. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) 2015/68 

I delegert forordning (EU) 2015/68 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 16 skal lyde: 

«Artikkel 16 

Krav til hydrauliske koplinger med enkel ledning og traktorer utstyrt med slike 

1. Ytelseskravene som gjelder for hydrauliske koplinger med enkel ledning på bremseinnretninger og koplinger for 

tilhengerbrems, samt for traktorer utstyrt med hydrauliske koplinger med enkel ledning, er fastsatt i vedlegg XIII. Disse 

kravene gjelder til 31. desember 2024. 

2. Produsenter skal ikke montere hydrauliske koplinger med enkel ledning på nye traktorer etter 31. desember 2024.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 6.6.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 231/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 av 15. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøybremser med henblikk på typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT L 17 

av 23.1.2015, s. 1). 
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2) I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a) Annet ledd utgår. 

b) Fjerde ledd skal lyde: 

«Fra 1. januar 2025 skal nasjonale myndigheter forby at nye traktorer utstyrt med hydrauliske koplinger med enkel 

ledning gjøres tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk.» 

3) Vedlegg I, IV og XIII til delegert forordning (EU) 2015/68 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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 15. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I, IV og XIII til delegert forordning (EU) 2015/68 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2.2.1.21.2 utgår. 

b) Nr. 2.2.1.23 skal lyde: 

«2.2.1.23. Andre traktorer enn dem som er nevnt i nr. 2.2.1.21.1, og som er utstyrt med et blokkeringsfritt 

bremseanlegg, skal oppfylle kravene i vedlegg XI.» 

c) I nr. 2.2.2.15.1.1 utgår «Dette trykket skal ikke overstige 11 500 kPa». 

d) Nytt nr. 2.2.2.15.1.1.1 og 2.2.2.15.1.1.2 skal lyde: 

«2.2.2.15.1.1.1. Dette lave trykket i de hydrauliske energilagringsinnretningene skal ikke overstige 11 500 kPa i 

systemer med energilagringsinnretninger med et høyeste driftstrykk på 15 000 kPa. 

 2.2.2.15.1.1.2. Dette lave trykket i de hydrauliske energilagringsinnretningene kan overstige 11 500 kPa i systemer 

med energilagringsinnretninger som er fylt til et høyeste driftstrykk på over 15 000 kPa for å oppnå 

den fastsatte bremsevirkningen.» 

2) I del C i vedlegg IV («Hydrauliske bremseanlegg med lagret energi») skal nytt nr. 1.3.2.1.1 lyde: 

«1.3.2.1.1. Når det gjelder systemer med energilagringsinnretninger som er fylt til et høyeste driftstrykk på over  

15 000 kPa for å oppnå den fastsatte bremsevirkningen, skal trykket i energilagringsinnretningene når 

prøvingen begynner, være det høyeste trykket som er fastsatt av produsenten.» 

3) I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. En hydraulisk kopling med enkel ledning kan monteres på en traktor som er utstyrt med ett av følgende: 

a) En av koplingstypene nevnt i nr. 2.1.4 i vedlegg I. 

b) En av koplingstypene nevnt i nr. 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 eller 2.1.5.1.3 i vedlegg I. For å unngå duplisering av 

koplinger kan hannkoplingen på en hydraulisk kopling med enkel ledning være hannkoplingen beskrevet i 

nr. 2.1.5.1.1 i vedlegg I, forutsatt at trykkene som genereres ved denne koplingen, oppfyller kravene i 

nr. 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3.» 

b) Nye nr. 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3 skal lyde: 

«1.1.1. Dersom en styreledning og en tilleggsledning på en tilhenger er tilkoplet, skal trykket pm som genereres, være i 

samsvar med diagram 2 i tillegg 1 til vedlegg II. 

1.1.2. Dersom en tilhenger med en hydraulisk kopling med enkel ledning er tilkoplet, skal trykket pm som genereres, 

oppfylle kravene i nr. 2 eller 3 i dette vedlegg. 

1.1.3. Registrering av tilkoplede ledninger i nr. 1.1.1 og 1.1.2 skal skje automatisk.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/627 

av 20. april 2018 

om retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(*) 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den tyske språkversjonen i forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder feil i vedlegg II del D, næringsmiddelkategori  

12.2, og i vedlegg II del E, næringsmiddelkategori 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 og 17.1. I den tyske 

språkversjonen bør derfor navnet på næringsmiddelkategori 12.2 og bruksvilkårene (begrensninger/unntak) for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i næringsmiddelkategoriene 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 og 17.1 rettes for å 

sikre juridisk klarhet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og et velfungerende indre marked. 

2) Den greske språkversjonen av forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder feil i vedlegg II del E, næringsmiddelkategori 

05.2. I den greske språkversjonen bør derfor bruksvilkårene (begrensninger/unntak) for tilsetningsstoffer i næringsmidler i 

næringsmiddelkategori 05.2 rettes for å sikre juridisk klarhet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og et velfun-

gerende indre marked. 

3) Den tsjekkiske språkversjonen av forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder feil i vedlegg II del E, næringsmiddel-

kategori 08.2. I den tsjekkiske språkversjonen bør derfor bruksvilkårene (begrensninger/unntak) for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i næringsmiddelkategori 08.2 rettes for å sikre juridisk klarhet for driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretak og et velfungerende indre marked. 

4) Den tsjekkiske, tyske og greske språkversjonen av forordning (EU) 1333/2008 bør derfor rettes. De øvrige språk-

versjonene berøres ikke av disse rettelsene. 

5) 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 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 24.4.2018, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 232/2018 av  

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

Utferdiget i Brussel 20. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/991 

av 12. juli 2018 

om tillatelse til å bringe lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg i omsetning som et nytt næringsmiddel 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et nytt 

næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen og som ajourfører EU-listen. 

4) Selskapet DSM Nutritional Products Ltd fra Det forente kongerike innga 31. august 2016 en søknad til vedkommende 

myndighet i Irland om å få bringe lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg i omsetning i Unionen som et nytt 

næringsmiddel i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden 

gjelder bruk av lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg i kosttilskudd og andre næringsmiddelkategorier, særlig i 

alkoholfrie drikker. 

5) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i omsetning 

i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det ikke er truffet 

endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

6) Søknaden om å bringe lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel 

ble inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene 

fastsatt i forordning (EU) 2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Irland leverte sin første vurderingsrapport 12. mai 2017. I rapporten konkluderte den med at 

lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg oppfyller kriteriene for nye næringsmidler fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 31. mai 2017. De andre medlems-

statene kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i forordning (EF) 

nr. 258/97 med hensyn til utilstrekkelige opplysninger om tilsiktet bruk og eksponeringsvurderingen, toksikologiske data, 

produktspesifikasjonen og produksjonsprosessen. 

9) På bakgrunn av innvendingene fra de andre medlemsstatene, særlig om den utilstrekkelige eksponeringsvurderingen av 

mulig samlet inntak fra alle mulige foreslåtte bruksområder, endret søkeren søknaden med hensyn til næringsmiddel-

kategorier ved å begrense bruken av det nye næringsmiddelet til bare kosttilskudd. Medlemsstatene og Kommisjonen 

fant at endringene i den foreslåtte bruken av det nye næringsmiddelet og søkerens tilleggsforklaringer på en 

tilfredsstillende måte dempet bekymringen om overholdelse av artikkel 7 i forordning (EU) 2015/2283. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 13.7.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 
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10) Disse forklaringene gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg med de 

foreslåtte bruksområdene og grenseverdiene ved bruk som ingrediens i kosttilskudd er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(1) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av lysozymhydrolysat fra 

eggehvite fra hønseegg bør godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

12) 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 

1. Lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over 

godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 12. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

«Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet 
Andre særlige krav til 

merking 
Andre krav 

Lysozymhydrolysat fra 

eggehvite fra hønseegg 

Angitt 

næringsmiddelkategori 
Øvre grenseverdier Betegnelsen på det 

nye næringsmiddelet 

på merkingen av 

næringsmidler som 

inneholder det, skal 

være «Lysozym-

hydrolysat fra 

eggehvite fra 

hønseegg». 

 

Kosttilskudd som 

definert i direktiv 

2002/46/EF(1) beregnet 

på voksne 

1 000 mg/dag 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT 

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

«Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

Lysozymhydrolysat fra 

eggehvite fra hønseegg 

Beskrivelse/definisjon: 

Lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg framstilles av lysozym fra eggehvite fra 

hønseegg ved en enzymatisk prosess med bruk av subtilisin fra Bacillus licheniformis. 

Produktet er et hvitt til lysegult pulver. 

Spesifikasjon: 

Protein (TN(*) × 5,30): 80–90 % 

Tryptofan: 5–7 % 

Forholdet tryptofan/LNAA(**): 0,18–0,25 

Hydrolysegrad: 19–25 % 

Vanninnhold: < 5 % 

Aske: < 10 % 

Natrium: < 6 % 

Tungmetaller: 

Arsen: < 1 ppm 

Bly: < 1 ppm 

Kadmium: < 0,5 ppm 

Kvikksølv: < 0,1 ppm 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe bakterier i alt: < 103 KDE/g 

Gjær/mugg i alt: < 102 KDE/g 

Enterobakterier: < 10 KDE/g 

Salmonella spp: Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 10 g 

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 10 g 

Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i 10 g 

(*) TN: totalnitrogen 

(**) LNAA: store nøytrale aminosyrer» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1011 

av 17. juli 2018 

om tillatelse til en økning av grenseverdiene for bruk av UV-behandlet sopp som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et nytt 

næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2355(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 258/97(4) omsetning av UV-behandlet sopp som et nytt næringsmiddel. 

5) Selskapene Banken Champignons Group BV og J.K. Holding BV innga 23. juli 2015 en søknad til vedkommende 

myndighet i Nederland om å få bringe UV-behandlet sopp (Agaricus bisporus) med en økt mengde vitamin D2 i 

omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) nr. 258/97. 

6) Ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 ble denne godkjenningen allmenngyldig i januar 2018. Ettersom selskapets 

søknad gjelder sopp med høyere innhold av vitamin D2, bør denne forordning anses som en godkjenning av utvidelsen av 

bruksvilkårene. 

7) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. 

8) Søknaden om å bringe UV-behandlet sopp (Agaricus bisporus) med en økt mengde vitamin D2 i omsetning i Unionen 

som et nytt næringsmiddel ble inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den 

oppfyller også kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/2283. 

9) Vedkommende myndighet i Nederland leverte sin første vurderingsrapport 20. september 2017. I rapporten konkluderte 

den med at UV-behandlet sopp (Agaricus bisporus) med en økt mengde vitamin D2 oppfyller kriteriene for nye 

næringsmidler fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 18.7.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2355 av 14. desember 2017 om tillatelse til å bringe UV-behandlet sopp i omsetning 

som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 336 av 16.12.2017, s. 52). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

2019/EØS/69/17 
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10) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 5. oktober 2017. De andre 

medlemsstatene framsatte innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i forordning (EF) nr. 258/97 

bemerkninger med tanke på å sikre at de øvre grensene for tolerabelt inntak av vitamin D fastsatt av EFSA(1) ikke 

overskrides. 

11) På bakgrunn av bemerkningene fra de andre medlemsstatene framla søkeren utfyllende forklaringer som dempet 

bekymringene på en tilfredsstillende måte for medlemsstatene og Kommisjonen. 

12) Disse forklaringene gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at UV-behandlet sopp (Agaricus bisporus) med en økt mengde 

vitamin D2 ved de foreslåtte grenseverdiene for bruk er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

13) I henhold til del A nr. 1 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(2) skal nærings-

middelets betegnelse omfatte eller ledsages av en opplysning om den særlige behandling som næringsmiddelet har fått, i 

de tilfeller der utelatelse av en slik opplysning kan villede forbrukerne. Ettersom forbrukere vanligvis ikke forventer at 

sopp er UV-behandlet, skal navnet på dette næringsmiddelet omfatte eller ledsages av en slik opplysning for å unngå at 

forbrukerne villedes. 

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 

1. Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 som viser til 

UV-behandlet sopp, skal endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 17. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2012;10(7):2813 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Posten for «UV-behandlet sopp (Agaricus bisporus)» i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«UV-behandlet sopp (Agaricus 

bisporus) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D2 1. Betegnelsen på etiketten til det nye næringsmiddelet 

som sådan eller til næringsmidler som inneholder det, 

skal være «UV-behandlet sopp (Agaricus bisporus)». 

2. Betegnelsen på etiketten til det nye næringsmiddelet 

som sådan eller til næringsmidler som inneholder det, 

skal være ledsaget av en angivelse av at en 

«kontrollert lysbehandling er brukt for å øke vitamin 

D-innholdet» eller «UV-behandling er brukt for å øke 

innholdet av vitamin D2».» 

 

Sopp (Agaricus bisporus) 20 μg vitamin D2/100 g våtvekt 

2) Posten for «UV-behandlet sopp (Agaricus bisporus)» i tabell 2 («Spesifikasjoner») skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«UV-behandlet sopp (Agaricus 

bisporus) 

Beskrivelse/definisjon: 

Kommersielt dyrket Agaricus bisporus der de innhøstede soppene utsettes for UV-lysbehandling. 

UV-stråling: Bestråling med ultrafiolett lys med en bølgelengde på 200–800 nm. 

Vitamin D2: 

Kjemisk betegnelse: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol 

Synonym: Ergokalsiferol 

CAS-nr.: 50-14-6 

Molekylvekt: 396,65 g/mol 

Innhold: 

Vitamin D2 i sluttproduktet: 5-20 μg/100 g våtvekt ved utløpet av holdbarhetstiden.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1018 

av 18. juli 2018 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som et 

nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til en gjennomførings-

rettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning av i Unionen og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/396/EU(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 258/97(4) og uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet(5) at UV-behandlet 

bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) bringes i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens til bruk i visse 

næringsmidler, herunder brød og rundstykker hevet med gjær og konditorvarer hevet med gjær, samt i kosttilskudd. 

5) Selskapet Lallemand Bio-Ingredients innga 6. desember 2016 en søknad til vedkommende myndighet i Danmark om en 

utvidelse av bruksområdet for og en økning av grenseverdiene for bruk av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces 

cerevisiae). Søknaden gjelder en utvidelse av bruksområdene for UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) til 

å gjelde ytterligere næringsmiddelkategorier, nemlig ferdigpakket fersk gjær og tørrgjær til hjemmebaking og 

kosttilskudd uten angivelse av største tillatte mengde. I tillegg anmodet søkeren om å endre den nedre spesifikasjonen av 

vitamin D2-innholdet i gjærkonsentratet fra 1 800 000 IU (450 μg/g) til 800 000 IU (200 μg/g). 

6) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. 

7) Søknaden om å utvide bruksområdet for og øke grenseverdiene for bruk av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces 

cerevisiae) ble inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også 

kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/2283.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 19.7.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/396/EU av 24. juni 2014 om tillatelse til å bringe UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces 

cerevisiae) i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 186 

av 26.6.2014, s. 108). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(5) «Scientific Opinion on the safety of vitamin D-enriched UV-treated baker's yeast», EFSA Journal 2014; 12(1):3520. 

2019/EØS/69/18 
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8) Vedkommende myndighet i Danmark leverte sin første vurderingsrapport 30. juni 2017. I rapporten konkluderte den 

med at utvidelsen av bruksområdet og de foreslåtte øvre grenseverdiene for UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces 

cerevisiae) oppfyller kriteriene for nye næringsmidler fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. 

9) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 7. juli 2017. De andre medlems-

statene framsatte innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i forordning (EF) nr. 258/97 bemerkninger 

med hensyn til metodene som brukes for å behørig påvise mulige mutanter, manglende sikkerhetsmessig begrunnelse for å 

fjerne den øvre grenseverdien for kosttilskudd og manglende opplysninger om lagringsstabilitet for det nye 

næringsmiddelet i sin nye form, om laboratorienes akkreditering og om hvorvidt inntak av det nye næringsmiddelet vil 

kunne føre til overskridelse av den øvre grensen for tolerabelt inntak av vitamin D fastsatt av EFSA(1). 

10) På bakgrunn av bemerkningene fra de andre medlemsstatene framla søkeren utfyllende forklaringer som dempet 

bekymringene på en tilfredsstillende måte for medlemsstatene og Kommisjonen. Disse forklaringene gir tilstrekkelig 

grunnlag til å fastslå at utvidelsen av bruksområdet og de foreslåtte øvre grenseverdiene for UV-behandlet bakegjær 

(Saccharomyces cerevisiae) er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(2) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006(3) 

fastsetter særlige bestemmelser om tilsetting av vitaminer og mineraler i kosttilskudd og næringsmidler. Utvidelsen av 

bruksområdet for UV-behandlet bakegjær bør godkjennes uten at det berører disse særlige bestemmelsene. 

12) 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 

1. Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 som viser til 

stoffet UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae), skal endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF og forordning (EF) 

nr. 1925/2006. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

  

(1) EFSA Journal 2012;10(7):2813. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd (EFT 

L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer 

i næringsmidler (EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Posten for «UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae)» i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«UV-behandlet bakegjær 

(Saccharomyces cerevisiae) 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier for vitamin D2 Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder det, skal 

være «Vitamin D-gjær» eller «Vitamin D2-gjær». 

 

Brød og rundstykker hevet med gjær 5 μg vitamin D2/100 g 

Konditorvarer hevet med gjær 5 μg vitamin D2/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

 

Ferdigpakket fersk gjær eller tørrgjær 

til hjemmebaking 

45 μg/100 g for fersk gjær 

200 μg/100 g for tørrgjær 

1. Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmiddelet skal være 

«Vitamin D-gjær» eller «Vitamin D2-gjær». 

2. Merkingen av det nye næringsmiddelet skal 

angi at næringsmiddelet bare er beregnet til 

baking og ikke bør spises rått. 

3. Merkingen av det nye næringsmiddelet skal 

inneholde en bruksanvisning for sluttbrukerne 

for å unngå at en høyeste konsentrasjon på 

5 μg/100 g vitamin D2 i ferdige hjemmebakte 

produkter overskrides.» 

2) Posten for «UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae)» i tabell 2 («Spesifikasjoner») skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«UV-behandlet bakegjær 

(Saccharomyces cerevisiae) 

Beskrivelse/definisjon: 

Bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) behandles med ultrafiolett lys for å framkalle omdanning av ergosterol til vitamin D2 (ergokalsiferol). Vitamin  

D2-innholdet i gjærkonsentratet varierer mellom 800 000 og 3 500 000 IE vitamin D/100 g (200–875 μg/g). Gjæren kan være inaktivert. 

Gjærkonsentratet blandes med vanlig bakegjær for ikke å overskride den øvre grenseverdien i ferdigpakket fersk gjær eller tørrgjær til hjemmebaking. 

Gyllenbrune, frittflytende korn. 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Vitamin D2: 

Kjemisk betegnelse: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol 

Synonym: Ergokalsiferol 

CAS-nr.: 50-14-6 

Molekylvekt: 396,65 g/mol 

Mikrobiologiske kriterier for gjærkonsentratet: 

Koliforme bakterier: ≤ 103/g 

Escherichia coli: ≤ 10/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1032 

av 20. juli 2018 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et nytt 

næringsmiddel bringes omsetning i Unionen og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 463/2014(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 258/97(4) om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser at olje som inneholder dokosahek-

saensyre (DHA) fra mikroalgen Schizochytrium sp., bringes i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens til bruk i visse 

næringsmidler, næringsmidler til bruk i kalorifattige dietter med sikte på vekttap, næringsmidler til spesielle medisinske 

formål, andre næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov som definert i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/39/EF(5) (unntatt morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger) og kosttilskudd. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/545(6) godkjente i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97 at olje 

som inneholder dokosaheksaensyre (DHA) fra en annen stamme av mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA 9695), 

bringes i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens til bruk i visse næringsmidler, herunder morsmelkerstatninger 

og tilskuddsblandinger og bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn. 

6) Selskapet Mara Renewables Corporation innga 21. november 2016 en søknad til vedkommende myndighet i Det forente 

kongerike om en utvidelse av bruksområdet for olje produsert av en annen stamme av mikroalgen Schizochytrium sp. 

(stamme T18) i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 258/97. Søknaden gjelder bruk av olje fra 

Schizochytrium sp. stamme T18 i alle næringsmidler som er godkjent ved gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 463/2014 

og (EU) 2015/545, og en utvidelse av bruksområdet til å omfatte frukt- og grønnsakspureer. 

7) Selskapet Mara Renewables Corporation underrettet 10. januar 2017 Kommisjonen om at det brakte den nye 

næringsmiddelingrediensen «olje fra Schizochytrium sp.» framstilt med stamme T18 i omsetning i Unionen i henhold til 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. Selskapet hadde til hensikt å bruke denne nye næringsmiddelingrediensen i alle 

næringsmidler som allerede er godkjent i henhold til gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 463/2014.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 23.7.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72. 

(3) EUT L 209 av 16.7.2014, s. 55. 

(4) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1. 

(5) EUT L 124 av 20.5.2009, s. 56. 

(6) EUT L 90 av 2.4.2015, s. 7. 

2019/EØS/69/19 
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8) Selskapet Nutraveris underrettet 22. september 2017 Kommisjonen om at det brakte den nye næringsmiddelingrediensen 

«olje fra Schizochytrium sp.» framstilt med stamme T18 i omsetning i Unionen i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 258/97. Selskapet hadde til hensikt å bruke denne nye næringsmiddelingrediensen i alle næringsmidler som allerede 

er godkjent i henhold til gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 463/2014 og (EU) 2015/545. 

9) Selskapet BASF underrettet 23. oktober 2017 Kommisjonen om at det brakte den nye næringsmiddelingrediensen «olje 

fra Schizochytrium sp.» framstilt med stamme T18 i omsetning i Unionen i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 258/97. Selskapet hadde til hensikt å bruke denne nye næringsmiddelingrediensen i alle næringsmidler som allerede 

er godkjent i henhold til gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 463/2014 og (EU) 2015/545. 

10) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning 

(EU) 2015/2283. 

11) Søknaden om å utvide bruksområdet for olje fra mikroalgearten Schizochytrium sp. stamme T18 ble inngitt til en 

medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning 

(EU) 2015/2283. 

12) Vedkommende myndighet i Det forente kongerike leverte sin første vurderingsrapport 6. oktober 2017. I rapporten 

konkluderte den med at utvidelsen av bruksområdet for olje fra stamme T18 av mikroalgen Schizochytrium sp. oppfyller 

kriteriene for nye næringsmidler fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. 

13) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 7. oktober 2017. De andre 

medlemsstatene framsatte bemerkninger som bekreftet konklusjonene i den første vurderingen, innen fristen på 60 dager 

fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i forordning (EF) nr. 258/97. 

14) Konklusjonene i den første rapporten gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at utvidelsen av bruksområdet for olje fra 

stamme T18 av mikroalgen Schizochytrium sp. er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

15) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013(1) om opprettelse av en felles markedsordning for landbruks-

varer fastsetter krav til landbruksvarer, særlig til melk og melkeprodukter. Utvidelsen av bruksområdet for olje med et 

høyt innhold av DHA framstilt av mikroalgen Schizochytrium sp. stamme T18 bør godkjennes uten at det berører nevnte 

forordning. 

16) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(2) fastsetter krav til kosttilskudd. Utvidelsen av bruksområdet for olje fra 

mikroalgearten Schizochytrium sp. stamme T18 bør godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

17) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(3) fastsetter kravene til næringsmidler beregnet på spedbarn og 

småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll. Utvidelsen av 

bruksområdet for olje fra mikroalgearten Schizochytrium sp. stamme T18 bør godkjennes uten at det berører nevnte 

forordning. 

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 

Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 som viser til stoffet 

olje fra mikroalgearten Schizochytrium sp. (T18), skal endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

  

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 

(2) EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51. 

(3) EUT L 181 av 29.6.2013, s. 181. 
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Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1308/2013, direktiv 2002/46/EF og 

forordning (EU) nr. 609/2013. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 20. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for «Olje fra Schizochytrium sp. (T18)» i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Olje fra Schizochytrium sp. (T18) Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder det, 

skal være «Olje fra mikroalgen Schizochytrium 

sp.».» 

 

Melkeprodukter, unntatt melkeba-

serte drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 

600 mg/100 g 

Melkeprodukterstatninger, unntatt 

drikker 

200 mg/100 g, eller for osteprodukt-

erstatninger 600 mg/100 g 

Smørbart fett og dressinger 600 mg/100 g 

Frokostkorn 500 mg/100 g 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

250 mg DHA/dag for befolkningen 

generelt 

450 mg DHA/dag for gravide og 

ammende kvinner 

Total kosterstatning for vektkontroll 

som definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 og måltidserstatninger 

for vektkontroll 

250 mg/måltid 

Melkebaserte drikker og lignende 

produkter beregnet på småbarn 

200 mg/100 g 

Næringsmidler til bruk ved krevende 

muskelaktivitet, særlig for idretts-

utøvere 

Næringsmidler med angivelser av 

fravær eller redusert forekomst av 

gluten i samsvar med kravene i 

Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 828/2014 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier   

Næringsmidler til spesielle medi-

sinske formål som definert i for-

ordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige ernærings-

behovene til personene som disse 

produktene er beregnet på 

Bakervarer (brød, rundstykker og 

søte kjeks og småkaker) 

200 mg/100 g 

Kornstenger 500 mg/100 g 

Fettstoffer til matlaging 360 mg/100 g 

Alkoholfrie drikker (herunder melke-

produkterstatninger og melkebaserte 

drikker) 

80 mg/100 ml 

Morsmelkerstatning og til-

skuddsblanding som definert i for-

ordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med forordning (EU) 

nr. 609/2013 

Bearbeidede kornbaserte næ-

ringsmidler og barnemat for spedbarn 

og småbarn som fastsatt i forordning 

(EU) nr. 609/2013 

200 mg/100 g 

Frukt-/grønnsakspuré 100 mg/100 g 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1293 

av 26. september 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av det nye 

næringsmiddelet laktitol(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et nytt 

næringsmiddel bringes omsetning i Unionen og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/450(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 258/97(4) omsetning av laktitol som et nytt næringsmiddel til bruk i kosttilskudd i kapsel- eller 

tablettform beregnet på voksne. 

5) Selskapet DuPont Nutrition Biosciences ApS innga 22. mars 2018 en søknad til Kommisjonen om å endre vilkårene for 

bruk av det nye næringsmiddelet laktitol i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. Søknaden gjaldt 

innføring av pulver som en tillatt form for laktitol til bruk i kosttilskudd. 

6) Kommisjonen anmodet ikke om en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet i samsvar med 

artikkel 10 nr. 3, ettersom endringen av bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet laktitol gjennom innføring av pulver 

som en tillatt form for laktitol til bruk i kosttilskudd ikke forventes å påvirke menneskers helse. 

7) Den øvre grenseverdien for laktitol som er godkjent ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/450 som et nytt 

næringsmiddel til bruk i kosttilskudd i kapsel- eller tablettform, er 20 g/dag. Den foreslåtte grenseverdien for bruk av det 

nye næringsmiddelet laktitol i pulverform i samme næringsmiddelkategori tilsvarer nåværende øvre tillatte grenseverdi. 

Det er derfor hensiktsmessig å endre vilkårene for bruk av laktitol for å tillate bruk i pulverform ved nåværende øvre 

tillatte grenseverdi. 

8) Opplysningene i søknaden gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at søknaden om endring av bruksvilkårene for det nye 

næringsmiddelet laktitol gjennom innføring av pulver som en tillatt form for laktitol til bruk i kosttilskudd er i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 27.9.2018, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/450 av 13. mars 2017 om tillatelse til å bringe laktitol i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 69 av 15.3.2017, s. 31). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

2019/EØS/69/20 
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9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(1) fastsetter krav til kosttilskudd. Den nye formen for laktitol til bruk i 

kosttilskudd bør godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

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 

1. Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 som viser til 

stoffet laktitol, skal endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 26. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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VEDLEGG 

Posten for laktitol i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Laktitol Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på merkingen av 

næringsmidler som inneholder det, skal være «Laktitol».» 

 

Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF (kapsler, 

tabletter eller pulver) beregnet på voksne 

20 g/dag 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1122 

av 10. august 2018 

om tillatelse til å bringe dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et nytt 

næringsmiddel bringes omsetning i Unionen og som ajourfører EU-listen. 

4) Selskapet Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. («søkeren») innga 6. desember 2012 en søknad til vedkommende 

myndighet i Irland om å få bringe dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon framstilt av bakterien Hyphomicrobium 

denitrificans i omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk av dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon i 

kosttilskudd for den voksne befolkningen, unntatt gravide og ammende kvinner. 

5) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i omsetning 

i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og 

nye næringsmiddelingredienser, og som det ikke er truffet endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en 

søknad inngitt i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

6) Søknaden om å bringe dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel ble 

inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt 

i forordning (EU) 2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Irland leverte sin første vurderingsrapport 8. juli 2016. I rapporten konkluderte den med at 

det er nødvendig med en ytterligere vurdering av dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon med hensyn til sikkerheten ved 

langvarig inntak på de nivåene som foreslås i søknaden, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i forordning (EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 2. august 2016. Medlemsstatene 

godkjente den første vurderingsrapporten fra Irland innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i 

forordning (EF) nr. 258/97. 

9) På bakgrunn av konklusjonene i den første vurderingsrapporten som ble utarbeidet av Irland og godkjent av de andre 

medlemsstatene, rådførte Kommisjonen seg 13. oktober 2016 med Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet («Myndigheten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon som 

en ny næringsmiddelingrediens i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 13.8.2018, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

2019/EØS/69/21 
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10) Myndigheten vedtok 24. oktober 2017 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon 

som et nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 («Scientific Opinion on the safety of pyrroloquinoline 

quinone disodium salt as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97»)(1). Denne uttalelsen er i samsvar med 

kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283, selv om den er utarbeidet og vedtatt av Myndigheten i henhold til 

forordning (EF) nr. 258/97. 

11) Denne uttalelsen gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon med de foreslåtte 

bruksområdene og grenseverdiene ved bruk som ingrediens i kosttilskudd er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EU) 2015/2283. 

12) Den 24. januar 2018 framsatte søkeren en anmodning til Kommisjonen om vern av opplysninger som er underlagt 

eiendomsrett, for en rekke studier som er framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt et tilbakemutasjonsforsøk på 

bakterier(2), en in vitro-test av kromosomforstyrrelser i blodlymfocytter fra mennesker(3), en in vitro-test av 

kromosomforstyrrelser i lungefibroblaster fra kinesiske hamstere(4), et in vivo-mikrokjerneforsøk(5), en 14-dagers og en 

90-dagers studie av oral toksisitet(6) og en 28-dagers studie av nyretoksisitet(7). 

13) Under utarbeidingen av sin uttalelse(8) om dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon som et nytt næringsmiddel fant 

Myndigheten 18. februar 2018 at opplysningene fra tilbakemutasjonsforsøket på bakterier og fra in vivo-

mikrokjerneforsøket ga grunnlag for å dempe bekymringene med hensyn til mulig genotoksisitet hos dinatriumsalt av 

pyrrolokinolinkinon, og at 14- og 90-dagersstudiene av oral toksisitet og 28-dagersstudien av nyretoksisitet ga grunnlag 

for å vurdere toksisitetsprofilen til dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon og fastsette de tilsvarende dosene uten observert 

skadevirkning. Det anses derfor at det ikke ville være mulig å trekke konklusjoner om sikkerheten ved dinatriumsalt av 

pyrrolokinolinkinon uten opplysningene fra de ikke-offentliggjorte rapportene om disse studiene. 

14) Etter å ha mottatt Myndighetens uttalelse anmodet Kommisjonen søkeren om å ytterligere begrunne påberopelsen av 

eiendomsrett til studierapportene, som ikke var offentliggjort på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, og om å 

begrunne sitt krav om enerett til å kunne vise til disse studiene, som nevnt i artikkel 26 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EU) 2015/2283. 

15) Søkeren har også erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett eller enerett til å 

kunne vise til studiene i henhold til nasjonal lovgivning, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller 

anledning til å bruke disse studiene. Kommisjonen vurderte alle opplysninger framlagt av søkeren, og anså at 

oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 var tilstrekkelig dokumentert av søkeren. 

16) Som fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 bør derfor tilbakemutasjonsforsøket på bakterier, in vivo-

mikrokjerneforsøket og 14- og 90-dagersstudiene av oral toksisitet og 28-dagersstudien av nyretoksisitet som inngår i 

søkerens dokumentasjon, ikke brukes av Myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra 

datoen for ikrafttredelse av denne forordning. Som følge av dette bør omsetning i Unionen av det nye næringsmiddelet 

som godkjennes ved denne forordning, være begrenset til søkeren i et tidsrom på fem år. 

17) At godkjenningen av dette nye næringsmiddelet og retten til å vise til studiene i søkerens dokumentasjon begrenses 

utelukkende til søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye 

næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for 

godkjenning i henhold til denne forordning. 

18) Idet det tas hensyn til den tiltenkte bruken i kosttilskudd til den voksne befolkningen og det faktum at søknaden om 

godkjenning utelukker gravide og ammende kvinner, bør kosttilskudd som inneholder dinatriumsalt av pyrrolo-

kinolinkinon, være behørig merket. 

19) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(9) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av dinatriumsalt av pyrrolo-

kinolinkinon bør godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

  

(1) EFSA Journal 2017; 15(11):5058. 

(2) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005b (rapport er ikke offentliggjort). 

(3) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2008b (rapport er ikke offentliggjort). 

(4) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006d (rapport er ikke offentliggjort). 

(5) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006c (rapport er ikke offentliggjort). 

(6) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005a (rapport er ikke offentliggjort). 

(7) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006b (rapport er ikke offentliggjort). 

(8) EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier, protokoll fra 83. plenumsmøte 

avholdt 7.–8. februar 2018 og vedtatt 18. februar 2018. 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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20) 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 

1. Dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over 

godkjente nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning gis bare den opprinnelige søkeren 

Selskap: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 

Adresse: Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan 

tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne forordning, 

eller etter avtale med Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 

3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Studiene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, som søkeren hevder eiendomsrett til og hvis framlegging var en forutsetning for å godkjenne opplys-

ningsvern, skal ikke brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne 

forordning uten samtykke fra Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

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. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende siste kolonne tilføyes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler»): 

«Vern av opplysninger» 

2) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

«Dinatriumsalt av 

pyrrolokinolinkinon 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye nærings-

middelet på merkingen av nærings-

midler som inneholder det, skal være 

«Dinatriumsalt av pyrrolokinolin-

kinon». 

Kosttilskudd som inneholder 

dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon, 

skal være merket med følgende: 

Dette kosttilskuddet bør bare brukes 

av voksne, unntatt gravide og 

ammende kvinner. 

 Godkjent 2. september 2018. Denne oppføringen er basert 

på vitenskapelig dokumentasjon og vitenskapelige data som 

er omfattet av eiendomsrett og vernet i samsvar med 

artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi 

Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-

8324, Japan. I tidsrommet som opplysningsvernet gjelder for, 

er det nye næringsmiddelet dinatriumsalt av pyrrolokinolin-

kinon godkjent for omsetning i Unionen bare av Mitsubishi 

Gas Chemical Company, Inc., med mindre en etterfølgende 

søker får godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning 

til den vitenskapelige dokumentasjonen underlagt eiendoms-

rett eller de vitenskapelige opplysningene som er vernet i 

samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283, eller 

etter avtale med Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 2. september 2023» 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF beregnet 

på voksne, unntatt gravide og 

ammende kvinner 

20 mg/dag 

3) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Dinatriumsalt av 

pyrrolokinolinkinon 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: dinatrium-9-karboksy-4,5-diokso-1H-pyrrolo[5,4-f]kinolin-2,7-dikarboksylat 

Kjemisk formel: C14H4N2Na2O8 

CAS-nr.: 122628-50-6 

Molekylvekt: 374,17 Da 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Beskrivelse 

Dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon er et rødbrunt pulver framstilt av den ikke-genmodifiserte bakterien Hyphomicrobium denitrificans stamme CK-275. 

Egenskaper/sammensetning 

Utseende: Rødbrunt pulver 

Renhet: ≥ 99,0 % (tørrvekt) 

UV-absorbans (A322/A259): 0,56 ± 0,03 

UV-absorbans (A233/A259): 0,90 ± 0,09 

Vanninnhold: ≤ 12,0 % 

Løsemiddelrester 

Etanol: ≤ 0,05 % 

Tungmetaller 

Bly: < 3 mg/kg 

Arsen: < 2 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Antall levedyktige celler i alt: ≤ 300 KDE/g 

Mugg/gjær: ≤ 12 KDE/g 

Koliforme bakterier: Ingen forekomst i 1 g 

Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 KDE/g 

KDE: Kolonidannende enheter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1123 

av 10. august 2018 

om tillatelse til å bringe 1-metylnikotinamidklorid i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et nytt 

næringsmiddel bringes omsetning i Unionen og som ajourfører EU-listen. 

4) Selskapet Pharmena SA («søkeren») innga 18. september 2013 en søknad til vedkommende myndighet i Det forente 

kongerike om å få bringe syntetisk 1-metylnikotinamidklorid i omsetning i Unionen som en ny næringsmiddelingrediens 

i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk 

av 1-metylnikotinamidklorid i kosttilskudd for den voksne befolkningen, unntatt gravide og ammende kvinner. 

5) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i omsetning 

i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det ikke er truffet 

endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

6) Søknaden om å bringe 1-metylnikotinamidklorid i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel ble inngitt til en 

medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller også kravene fastsatt i forordning 

(EU) 2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Det forente kongerike leverte sin første vurderingsrapport 26. november 2015. I rapporten 

konkluderte den med at 1-metylnikotinamidklorid oppfyller kriteriene for nye næringsmiddelingredienser fastsatt i 

artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 11. desember 2015. De andre 

medlemsstatene kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i 

forordning (EF) nr. 258/97 med hensyn til sikkerheten ved og toleransen for 1-metylnikotinamidklorid, særlig 

virkningene på forbrukernes helse ved langvarig inntak av 1-metylnikotinamidklorid og framfor alt når det tas hensyn til 

inntaket av niacin gjennom kosten, herunder kosttilskudd. 

9) På bakgrunn av innvendingene fra de andre medlemsstatene rådførte Kommisjonen seg 11. august 2016 med Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av  

1-metylnikotinamidklorid som en ny næringsmiddelingrediens i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 13.8.2018, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 
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10) Myndigheten vedtok 20. september 2017 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved 1-metylnikotinamidklorid som et 

nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 («Scientific Opinion on the safety of 1-methylnicotinamide 

chloride as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97»)(1). Denne uttalelsen er i samsvar med kravene i 

artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283, selv om den er utarbeidet og vedtatt av EFSA i henhold til forordning (EF) 

nr. 258/97. 

11) Denne uttalelsen gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at 1-metylnikotinamidklorid med de foreslåtte bruksområdene og 

grenseverdiene ved bruk som ingrediens i kosttilskudd er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

12) Den 25. januar 2018 framsatte søkeren en anmodning til Kommisjonen om vern av opplysninger som er underlagt 

eiendomsrett, for en rekke studier som er framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt analysemetodene(2), en 

toksikologisk og farmakokinetisk studie av dyr(3), en farmakokinetisk studie av mennesker(4), et in vitro-mikrokjerneforsøk 

med lymfocytter fra mennesker(5), en studie av lipidstoffskiftet hos mennesker(6), en 90-dagers studie av subkronisk oral 

giftighet(7) og en studie av biotilgjengelighet hos mennesker ved enkeltdose(8). 

13) Under utarbeidingen av sin uttalelse om 1-metylnikotinamidklorid som et nytt næringsmiddel fant Myndigheten  

18. februar 2018 at analysemetodene utgjorde grunnlaget for å vurdere spesifikasjonene og sammensetningen av  

1-metylnikotinamid, in vitro-mikrokjerneforsøket med lymfocytter fra mennesker utgjorde grunnlaget for å konkludere 

med at det ikke forelå noen bekymringen med hensyn til 1-metylnikotinamidklorids genotoksisitet, og 90-dagersstudien 

av oral giftighet utgjorde grunnlaget for å fastsette et referansepunkt og for å kunne vurdere om eksponeringsmarginen i 

tilknytning til den foreslåtte øvre grensen for menneskers inntak av 1-metylnikotinamidklorid er tilstrekkelig. 

14) Etter å ha mottatt Myndighetens uttalelse anmodet Kommisjonen søkeren om å ytterligere begrunne påberopelsen av 

eiendomsrett til studiene, som ikke var offentliggjort på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, og om å begrunne sitt 

krav om enerett til å kunne vise til disse studiene, som nevnt i artikkel 26 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning 

(EU) 2015/2283. 

15) Søkeren har også erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett eller enerett til å 

kunne vise til studiene i henhold til nasjonal lovgivning, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller 

anledning til å bruke disse studiene. Kommisjonen vurderte alle opplysninger framlagt av søkeren, og anså at 

oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 var tilstrekkelig dokumentert av søkeren. 

16) Som fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 bør derfor analysemetodene for 1-metylnikotinamidklorid, 

in vitro-mikrokjerneforsøket med lymfocytter fra mennesker og 90-dagersstudien av subkronisk oral giftighet som 

inngår i søkerens dokumentasjon, ikke brukes av Myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år 

fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning. Som følge av dette bør omsetning i Unionen av det nye nærings-

middelet som godkjennes ved denne forordning, være begrenset til søkeren i et tidsrom på fem år. 

17) At godkjenningen av dette nye næringsmiddelet og retten til å vise til studiene i søkerens dokumentasjon begrenses 

utelukkende til søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye 

næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger som er tilgjengelige 

utenfor søkerens dokumentasjon, til støtte for godkjenning i henhold til denne forordning. 

18) Idet det tas hensyn til den tiltenkte bruken i kosttilskudd til den voksne befolkningen og det faktum at søknaden om 

godkjenning utelukker gravide og ammende kvinner, bør kosttilskudd som inneholder 1-metylnikotinamidklorid, være 

behørig merket. 

19) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(9) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av 1-metylnikotinamidklorid 

bør godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

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

fôr. 

  

(1) EFSA Journal 2017; 15(10):5001. 

(2) Ikke-offentliggjort foretaksintern rapport. 

(3) Przybyła M., 2013, rapport er ikke offentliggjort. 

(4) Proskin, H.M., 2008, rapport er ikke offentliggjort. 

(5) Stepnik M., 2012, rapport er ikke offentliggjort. 

(6) Cossette M., 2009, rapport er ikke offentliggjort. 

(7) Ford J.A., 2014, studie er ikke offentliggjort. 

(8) Dessouki E., 2013, studie er ikke offentliggjort. 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/95 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. 1-metylnikotinamidklorid som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning gis bare den opprinnelige søkeren 

Selskap: Pharmena SA 

Adresse: ul. Wólczańska 178, 90 530 Łódź, Polen 

tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne forordning, 

eller etter avtale med Pharmena SA. 

3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel skal ikke berøre bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Studiene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, som søkeren hevder eiendomsrett til og hvis framlegging var en forutsetning for å godkjenne opplysningsvern, 

skal ikke brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning uten 

samtykke fra Pharmena SA. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

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. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende siste kolonne tilføyes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler»): 

«Vern av opplysninger» 

2) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

«1-metylnikotinamid-

klorid 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye nærings-

middelet på merkingen av 

næringsmidler som inneholder  

det, skal være «1-metylniko-

tinamidklorid». 

Kosttilskudd som inneholder  

1-metylnikotinamidklorid, skal 

være merket med følgende: 

Dette kosttilskuddet bør bare 

brukes av voksne, unntatt gravide 

og ammende kvinner. 

 Godkjent 2. september 2018. Denne oppføringen  

er basert på vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er omfattet av eiendomsrett og 

vernet i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283. 

Søker: Pharmena SA, Wólczańska 178, 90 530 Łódź, 

Polen. I tidsrommet som opplysningsvernet gjelder for, 

er det nye næringsmiddelet 1-metylnikotinamidklorid 

godkjent for omsetning i Unionen bare av Pharmena 

SA, med mindre en etterfølgende søker får godkjent 

det nye næringsmiddelet uten henvisning til den 

vitenskapelige dokumentasjonen underlagt eiendoms-

rett eller de vitenskapelige opplysningene som er 

vernet i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283, eller etter avtale med Pharmena SA. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 2. september 2023» 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for voksne, unntatt 

gravide og ammende kvinner 

58 mg/dag 

3) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«1-metylnikotinamid-

klorid 

Definisjon: 

Kjemisk betegnelse: 3-karbamoyl-1-metyl-pyridiniumklorid 

Kjemisk formel: C7H9N2OCl 

CAS-nr.: 1005-24-9 

Molekylvekt: 172,61 Da 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Beskrivelse 

1-metylnikotinamidklorid er et hvitt eller hvitlig krystallinsk fast stoff framstilt ved kjemisk syntese. 

Egenskaper/sammensetning 

Utseende: Hvitt til hvitlig krystallinsk fast stoff 

Renhet: ≥ 98,5 % 

Trigonellin: ≤ 0,05 % 

Nikotinsyre: ≤ 0,10 % 

Nikotinamid: ≤ 0,10 % 

Største ukjente urenhet: ≤ 0,05 % 

Summen av ukjente urenheter: ≤ 0,20 % 

Summen av alle urenheter: ≤ 0,50 % 

Løselighet: Løselig i vann og metanol. Praktisk talt uløselig i 2-propanol og diklormetan. 

Vanninnhold: ≤ 0,3 % 

Tap ved tørking: ≤ 1,0 % 

Gløderest: ≤ 0,1 % 

Løsemiddelrester og tungmetaller 

Metanol: ≤ 0,3 % 

Tungmetaller: ≤ 0,002 % 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe mikroorganismer i alt: ≤ 100 KDE/g 

Mugg/gjær: ≤ 10 KDE/g 

Enterobacteriaceae: Ingen forekomst i 1 g 

Pseudomonas aeruginosa: Ingen forekomst i 1 g 

Staphylococcus aureus: Ingen forekomst i 1 g 

KDE: Kolonidannende enheter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1132 

av 13. august 2018 

om tillatelse til å endre betegnelsen på og de særlige kravene til merking av det nye næringsmiddelet syntetisk 

zeaxantin i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til en gjennomførings-

rettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes omsetning i Unionen og som ajourfører EU-listen. 

4) Naturlig zeaxantin inngår i menneskers normale kosthold, ettersom det finnes i mange frukter og grønne grønnsaker 

samt i eggeplomme. Det brukes også i kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(3). 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/49/EU(4) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97(5) omsetning av syntetisk zeaxantin som en ny næringsmiddelingrediens i kosttilskudd med et høyeste 

inntak på opptil 2 mg per dag. Betegnelsen på syntetisk zeaxantin som ble godkjent ved gjennomføringsbeslutning 

2013/49/EU, på merkingen av næringsmidler som inneholder det, er «syntetisk zeaxantin». 

6) Selskapet DSM Nutritional Products Europe («søkeren») innga 23. februar 2018 en søknad til Kommisjonen om å 

godkjenne endringen av betegnelsen på og de særlige kravene til merking av syntetisk zeaxantin i henhold til artikkel 10 

nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. Søknaden gjelder fjerning av uttrykket «syntetisk» fra betegnelsen på det nye 

næringsmiddelet i EU-listen og fra merkingen av næringsmidler som inneholder det. 

7) Søkeren anser at endringen av betegnelsen på og kravene til merking av zeaxantin er nødvendig for å redusere 

eventuelle negative økonomiske konsekvenser av bruken av uttrykket «syntetisk» på merkingen av kosttilskudd som 

inneholder syntetisk zeaxantin, på grunn av de negative assosiasjonene til uttrykket «syntetisk». Søkeren hevder også at 

markedsdeltakere som bringer i omsetning kosttilskudd som inneholder godkjente syntetiske nye næringsmidler som 

ikke er merket med uttrykket «syntetisk», trolig ikke opplever slike negative økonomiske konsekvenser. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 14.8.2018, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/49/EU av 22. januar 2013 om tillatelse til å bringe syntetisk zeaxantin i omsetning som en 

ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 21 av 24.1.2013, s. 32). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT L 43 av 14.2.1997, 

s. 1). 

2019/EØS/69/23 
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8) Det finnes en rekke syntetiske stoffer som er godkjent og oppført på EU-listen over nye næringsmidler, og som har et 

motstykke av naturlig opprinnelse, der begge former brukes i kosttilskudd. Disse syntetiske stoffene er imidlertid ikke 

betegnet som syntetiske på EU-listen og er ikke merket som sådan. En endring av betegnelsen på og merkingen av 

syntetisk zeaxantin vil sikre samsvar med betegnelsen på og merkingen av disse syntetiske stoffene. 

9) Ettersom det ikke foreslås noen endringer i bruksområdet og grenseverdiene for zeaxantin ved bruk som en ingrediens i 

kosttilskudd, er sikkerhetshensynene som lå til grunn for godkjenningen av syntetisk zeaxantin ved gjennomførings-

beslutning 2013/49/EU fortsatt gyldige, og denne endringen utgjør derfor ikke et trygghetsproblem. På bakgrunn av disse 

berettigede faktorene anses de foreslåtte endringene å være i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

10) Gjennomføringen av de nye kravene til merking i samsvar med denne gjennomføringsforordning kan innebære 

endringer for driftsansvarlige som for tiden bringer syntetisk zeaxantin i omsetning. Det bør derfor fastsettes en over-

gangsperiode. 

11) Direktiv 2002/46/EF fastsetter krav til kosttilskudd. Endringen av betegnelsen på og de særlige kravene til merking av 

zeaxantin bør godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

12) 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 

1. Posten på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 som viser til 

stoffet zeaxantin, skal endres som angitt i vedlegget til denne forordning. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

3. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel skal ikke berøre bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Kosttilskudd som inneholder syntetisk zeaxantin, og som er i samsvar med forordning (EU) 2015/2283 før denne forordning 

trer i kraft, kan bringes i omsetning fram til 3. september 2019 og kan forbli på markedet til lagrene er tomme. 

Artikkel 4 

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. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for zeaxantin i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking 

«Zeaxantin Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på merkingen av 

næringsmidler som inneholder det, skal være «Zeaxantin».» 
Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF 2 mg/dag 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1133 

av 13. august 2018 

om tillatelse til å bringe tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye nærings-

midler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) I samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning som godkjenner at et nytt 

næringsmiddel bringes omsetning i Unionen og som ajourfører EU-listen. 

4) Selskapet Desert Labs, Ltd. («søkeren») innga 21. oktober 2014 en søknad til vedkommende myndighet i Irland om å få 

bringe tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel i henhold til 

artikkel 1 nr. 2 bokstav e) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3). Søknaden gjelder bruk av tørkede 

overjordiske deler av Hoodia parviflora i næringsmidler, herunder drikker, kjeks, sukkervarer, snacks, supper og 

buljonger, te, kaffe og vann. Hensikten er også å bruke næringsmiddelet i kosttilskudd. 

5) I samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i omsetning 

i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det ikke er truffet 

endelig beslutning om innen 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

6) Søknaden om å bringe tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora i omsetning i Unionen som et nytt 

næringsmiddel ble inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, men den oppfyller 

også kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/2283. 

7) Vedkommende myndighet i Irland leverte sin første vurderingsrapport 24. august 2015. I rapporten konkluderte den 

med at tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora oppfyller kriteriene for nye næringsmidler fastsatt i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. 

8) Kommisjonen oversendte den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene 28. august 2015. Noen medlems-

stater kom med begrunnede innvendinger innen fristen på 60 dager fastsatt i artikkel 6 nr. 4 første ledd i forordning (EF) 

nr. 258/97 med hensyn til utilstrekkelig karakterisering av det nye næringsmiddelet, begrenset vurdering av allergifram-

kallende evne, utilstrekkelige opplysninger til å utelukke risiko for barn over tolv år og utilstrekkelige opplysninger om 

spesifikasjoner, stabilitet, vurdering av inntak og toksikologiske data.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 14.8.2018, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EFT L 43 av 14.2.1997, 

s. 1). 

2019/EØS/69/24 
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9) På bakgrunn av innvendingene fra medlemsstatene rådførte Kommisjonen seg 25. januar 2016 med Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og ba den om å foreta en ytterligere vurdering av tørkede 

overjordiske deler av Hoodia parviflora som et nytt næringsmiddel i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97. 

10) Myndigheten vedtok 20. september 2017 en vitenskapelig uttalelse om sikkerheten ved tørkede overjordiske deler av 

Hoodia parviflora som et nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 («Scientific Opinion on the safety 

of dried aerial parts of Hoodia parviflora as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97»)(1). Denne uttalelsen 

er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283, selv om den er utarbeidet og vedtatt av 

Myndigheten i henhold til forordning (EF) nr. 258/97. 

11) I sin uttalelse kunne ikke Myndigheten fastslå sikkerheten ved bruk av tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora i 

næringsmidler med de bruksområdene og grenseverdiene for bruk som søkeren har foreslått, ettersom dette inntaket vil 

være høyere enn det nivået som vurderes som sikkert (0,134 mg / kg kroppsvekt). Myndigheten konkluderte imidlertid 

med at bruk av tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora er trygt for voksne når de tilsettes kosttilskudd med en 

høyeste døgndose på 9,4 mg, som tilsvarer et sikkert inntaksnivå for en voksen person med en kroppsvekt på 70 kg. 

12) Denne uttalelsen gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora med de 

foreslåtte bruksområdene og grenseverdiene ved bruk som ingrediens i kosttilskudd er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

13) Den 24. januar 2018 framsatte søkeren en anmodning til Kommisjonen om vern av opplysninger som er underlagt 

eiendomsrett, for to studier som er framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt rapporter om en 14-dagers 

dosefastsettende studie av oral giftighet hos tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora(2) og en 90-dagers studie av 

oral giftighet(3), som dannet grunnlaget for analysen av referansedose (BMD-analyse – Bench Mark Dose), og for å avlede 

sikkert inntaksnivå for mennesker. 

14) Under utarbeidingen av sin uttalelse(4) om tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora som et nytt næringsmiddel 

fant Myndigheten 18. februar 2018 at opplysningene fra rapporten om 90-dagersstudien av oral giftighet dannet 

grunnlaget for BMD-analysen, og for å avlede sikkert inntaksnivå for mennesker. Det anses derfor at det ikke ville være 

mulig å trekke konklusjoner om sikkerheten ved tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora uten opplysningene fra 

rapporten om denne studien. 

15) Etter å ha mottatt Myndighetens uttalelse anmodet Kommisjonen søkeren om å ytterligere begrunne påberopelsen av 

eiendomsrett til studien og sitt krav om enerett til å kunne vise til den, som nevnt i artikkel 26 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EU) 2015/2283. 

16) Søkeren har også erklært at selskapet på det tidspunktet da søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til å 

kunne vise til studien i henhold til nasjonal lovgivning, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller 

anledning til å bruke den. Kommisjonen vurderte alle opplysninger framlagt av søkeren, og anså at oppfyllelsen av 

kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 var tilstrekkelig dokumentert av søkeren. 

17) Som fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 bør derfor 90-dagersstudien av oral giftighet som inngår i 

søkerens dokumentasjon, ikke brukes av EFSA til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for 

ikrafttredelse av denne forordning. Som følge av dette bør omsetning i Unionen av det nye næringsmiddelet som 

godkjennes ved denne forordning, være begrenset til søkeren i et tidsrom på fem år. 

18) At godkjenningen av dette nye næringsmiddelet og retten til å vise til studien i søkerens dokumentasjon begrenses 

utelukkende til søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye 

næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for 

godkjenning i henhold til denne forordning. 

19) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(5) fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av tørkede overjordiske deler 

av Hoodia parviflora bør godkjennes uten at det berører nevnte direktiv. 

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

og fôr. 

  

(1) EFSA Journal 2017;15(10):5002. 

(2) Desert Labs, 2012a, ikke offentliggjort. 

(3) Desert Labs, 2012b, ikke offentliggjort. 

(4) EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier, protokoll fra 83. plenumsmøte 

avholdt 7.–8. februar 2018 og vedtatt 18. februar 2018 (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/180207-1-m.pdf). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora som angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen 

over godkjente nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning gis bare søkeren 

Selskap: Desert Labs, Ltd 

Adresse: Kibbutz Yotvata, 88820, Israel 

tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det samme nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne 

forordning, eller etter avtale med Desert Labs, Ltd. 

3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkel skal ikke berøre bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Studien som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for Myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, som søkeren hevder oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283, skal ikke 

brukes til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning uten 

samtykke fra Desert Labs, Ltd. 

Artikkel 3 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

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. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende siste kolonne tilføyes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler»): 

«Vern av opplysninger» 

2) Følgende post innsettes i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

«Tørkede overjordiske 

deler av Hoodia parviflora 

Angitt næringsmiddelkategori Øvre grenseverdier Betegnelsen på det nye nærings-

middelet på merkingen av nærings-

midler som inneholder det, skal 

være «Tørkede overjordiske deler 

av Hoodia parviflora». 

 Godkjent 3. september 2018. Denne oppføringen  

er basert på vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er omfattet av eiendomsrett 

og vernet i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283. 

Søker: Desert Labs, Ltd Kibbutz Yotvata, 88820 

Israel. 

I tidsrommet som opplysningsvernet gjelder for, er det 

nye næringsmiddelet tørkede overjordiske deler av 

Hoodia parviflora godkjent for omsetning i Unionen 

bare av Desert Labs, Ltd. med mindre en etterfølgende 

søker får godkjent det nye næringsmiddelet uten 

henvisning til den vitenskapelige dokumentasjonen 

underlagt eiendomsrett eller de vitenskapelige opplys-

ningene som er vernet i samsvar med artikkel 26 i 

forordning (EU) 2015/2283, eller etter avtale med 

Desert Labs, Ltd. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 3. september 2023.» 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF til voksne. 

9,4 mg/dag 

3) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Tørkede overjordiske 

deler av Hoodia parviflora 

Beskrivelse/definisjon: 

Det er hele, tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora N.E.Br., (familien Apocynaceae) 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Egenskaper/sammensetning 

Plantemateriale: Overjordiske deler av minst tre år gamle planter 

Utseende: Lysegrønt til lysebrunt fint pulver 

Løselighet (vann): > 25 mg/ml 

Vanninnhold: < 5,5 % 

Aw: < 0,3 

pH: < 5,0 

Protein: < 4,5 g/100 g 

Fett: < 3 g/100 g 

Karbohydrater (herunder kostfiber): < 80 g/100 g 

Kostfiber: < 55 g/100 g 

Sukker i alt: < 10,5 g/100 g 

Aske: < 20 % 

Hoodigosider 

P57: 5–50 mg/kg 

L: 1 000–6 000 mg/kg 

O: 500–5 000 mg/kg 

Totalt: 1 500–11 000 mg/kg 

Tungmetaller: 

Arsen: < 1,00 mg/kg 

Kvikksølv: < 0,1 mg/kg 

Kadmium: < 0,1 mg/kg 

Bly: < 0,5 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobt kimtall: < 105 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Staphylococcus aureus: < 50 KDE/g 

Koliforme bakterier i alt: < 10 KDE/g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Salmonella-arter: Ikke påvist i 25 g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25 g 

KDE: Kolonidannende enheter» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/782 

av 29. mai 2018 

om fastsettelse av de metodologiske prinsippene for risikovurderingen og anbefalingene om 

risikohåndtering nevnt i forordning (EF) nr. 470/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for 

å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 470/2009 kreves det, unntatt i tilfeller der Codex Alimentarius-framgangsmåten får 

anvendelse, for alle farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater som skal tilføres 

dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, en uttalelse fra Det europeiske legemiddelbyrå (heretter kalt «Byrået») om 

grenseverdier for restmengder (heretter kalt «øvre grenseverdier») av farmakologisk virksomme stoffer som brukes eller 

er beregnet på bruk i veterinærpreparater. Byråets uttalelse bør inneholde en vitenskapelig risikovurdering og 

anbefalinger om risikohåndtering. 

2) Ved forordning (EF) nr. 470/2009 gis Kommisjonen myndighet til å treffe tiltak for å fastsette de metodologiske 

prinsippene for risikovurderingen og anbefalingene om risikohåndtering når det gjelder fastsettelse av øvre grenseverdier 

for farmakologisk virksomme stoffer. 

3) For å sikre rettssikkerheten samt klarhet og forutsigbarhet i prosessen for fastsettelse av øvre grenseverdier bør det i 

denne forordning fastsettes kriterier som Byrået skal basere sin vurdering av søknadene på. 

4) De metodologiske prinsippene for risikovurderingen og anbefalingene om risikohåndtering bør ha som mål å sikre et 

høyt nivå for vern av menneskers helse og samtidig sikre at menneskers helse samt dyrs helse og velferd ikke påvirkes 

negativt av mangelen på egnede veterinærpreparater. 

5) Idet det tas hensyn til kravene fastsatt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 470/2009 bør det ved denne forordning fastsettes 

nærmere bestemmelser om de metodologiske prinsippene for den delen av Byråets uttalelse som omfatter den 

vitenskapelige risikovurderingen. 

6) Idet det tas hensyn til kravene fastsatt i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 470/2009 bør det ved denne forordning fastsettes 

nærmere bestemmelser om de metodologiske prinsippene for den delen av Byråets uttalelse som omfatter anbefalingene 

om risikohåndtering. I anbefalingene om risikohåndtering kreves det også at Byrået vurderer om det finnes alternative 

stoffer samt tar hensyn til andre relevante faktorer, for eksempel de teknologiske aspektene ved næringsmiddel- og 

fôrproduksjon eller kontrollmulighetene. Det bør derfor fastsettes regler for dette kravet. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

1. Ved denne forordning fastsettes de metodologiske prinsippene for den vitenskapelige risikovurderingen og anbefalingene 

om risikohåndtering nevnt i artikkel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 470/2009 som Byrået skal anvende når det utarbeider uttalelser 

om øvre grenseverdier for farmakologisk virksomme stoffer som kan være tillatt i næringsmidler av animalsk opprinnelse i 

henhold til nevnte forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 30.5.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

2019/EØS/69/25 
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2. De metodologiske prinsippene for den vitenskapelige risikovurderingen er fastsatt i vedlegg I. 

3. De metodologiske prinsippene for anbefalingene om risikohåndtering er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 470/2009, og videre menes med 

— «viktige metabolitter» metabolitter som inneholder ≥ 100 μg/kg eller ≥ 10 % av den samlede restmengden i en prøve tatt av 

måldyrearten i metabolismestudien, 

— «restmarkør» en restmengde hvis konsentrasjon i forhold til konsentrasjonen av den samlede restmengden i et spiselig vev, 

er kjent, 

— «startkulturer for melkeprodukter» mikroorganismekulturer som brukes ved framstilling av forskjellige melkeprodukter, 

herunder smør, ost, yoghurt og fermentert melk. 

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 29. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Metodologiske prinsipper for den vitenskapelige risikovurderingen nevnt i artikkel 6 i forordning 

(EF) nr. 470/2009 

I. GENERELLE PRINSIPPER 

I.1. Det skal gjennomføres sikkerhets- og restmengdetester for å fastsette øvre grenseverdier for restmengder  

(heretter kalt «øvre grenseverdier») i samsvar med bestemmelsene om god laboratoriepraksis som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF(1). 

Dersom det foreligger data som ikke er blitt generert i henhold til god laboratoriepraksis, skal de potensielle 

virkningene av dette undersøkes. 

I.2. Bruk av forsøksdyr i sikkerhets- og restmengdetester skal skje i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 2010/63/EU(2). 

I.3. Dokumentasjon som framlegges i forbindelse med sikkerhets- og restmengdetester, skal inneholde navnet på 

laboratoriet der arbeidet er utført, og skal være underskrevet og datert. Sammendrag av eventuelle studier som 

ikke ledsages av rådataene, skal ikke godtas som gyldig dokumentasjon. 

Utformingen, metodene som er brukt, og gjennomføringen av studiene, utprøverens navn og kvalifikasjoner samt 

tid og sted for studien, skal framgå tydelig i testrapportene. Forsøksteknikkene skal beskrives så detaljert at de kan 

reproduseres, og utprøveren skal bekrefte at de er gyldige. Alle forkortelser og koder, uansett om de er 

internasjonalt aksepterte eller ikke, skal ledsages av en forklaring. 

I.4. Dersom det er relevant, skal alle observerte resultater fra de framlagte studiene vurderes med en egnet statistisk 

metode og drøftes sammen med andre tilgjengelige studier. Resultatene fra alle studier skal framlegges i en form 

som gjør det enkelt å gjennomgå dem. 

I.5. Testrapportene skal inneholde følgende opplysninger (alt etter hva som er relevant): 

a) Kjemisk identifisering av det farmakologisk virksomme stoffet som testes, herunder isomerforholdet og 

enantiomerene, dersom det er relevant. 

b) Teststoffets renhet. 

c) Det tilførte legemiddelets utforming og dosetilberedningsmetode. 

d) Stabilitet, herunder stabilitet i bærer og fôr dersom det tilføres på den måten. 

e) Tilførselsmåte (dose (uttrykt i mg/kg kroppsvekt), doseringshyppighet og behandlingens varighet). 

f) Ved tilførsel av teststoffet i annet enn fôr eller drikkevann: bærerens egenskaper, herunder toksikologiske 

egenskaper. 

g) De anvendte forsøksdyrenes art, stamme og opprinnelse, bruk av spesifikke patogenfrie dyr, de doserte 

dyrenes kjønn, dyrenes alder når doseringen starter, antall doserte dyr. 

h) Dosenivåer og tilførselsvei og -hyppighet (med dosering i mg/kg kroppsvekt/dag), testperiode, parametrer 

som er fulgt, observasjonshyppighet, dyreholdforhold, herunder miljøforhold, vann- og fôrinntak (særlig 

for legemidler som tilføres via drikkevann og/eller fôr). 

i) Prøvetakingstidspunkter. 

j) Beskrivelse av tegn på toksisitet med opplysninger om tidspunkt for når dette inntrer, grad og varighet (for 

sikkerhetstester), dersom det er relevant.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2004 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god 

laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer (EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 
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k) Resultater fra kliniske observasjoner, makroskopisk obduksjon, histopatologi og alle andre undersøkte 

parametrer (for sikkerhetstester), dersom det er relevant. 

l) Dersom det er relevant, et anslag over en dose uten observert (skade)virkning («NO(A)EL»), en laveste 

dose med observert (skade)virkning («LO(A)EL») eller den nedre grensen for referansedosen («BMDL») 

(for sikkerhetstester). 

m) De doserte dyrenes vekt. 

n) Melke- og eggproduksjon (dersom det er relevant). 

o) De merkede stoffenes spesifikke aktivitet og isotopiske renhet (for restmengdetester). 

p) Prøvetaking, prøvestørrelse og prøveoppbevaring. 

q) Analysemetoder: En fullstendig beskrivelse av framgangsmåten, herunder klargjøring av analyseprøver, 

instrumentering og data fra standarder, kontrollvev, berikede vev og vev som inneholder restmengder; det skal 

framlegges valideringsdata for analysemetoden, herunder påvisningsgrense, grense for mengdebestemmelse, 

linearitet i og rundt det relevante konsentrasjonsområdet, stabilitet, nøyaktighet, presisjon og mottakelighet for 

interferens. 

r) Rådata fra alle testresultater, herunder fra den analysemetoden som er brukt for å bestemme restmengdene i 

de spiselige vevene eller produktene, samt beregningsmetoder. 

I.6. Biologiske stoffer, bortsett fra dem angitt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 470/2009(1), skal 

a) være omfattet av en normal øvre grenseverdi dersom det biologiske stoffet er kjemikalielignende på den 

måten at det kan framstilles ved kjemisk syntese, og dermed gir opphav til lignende bekymringer som de 

som er forbundet med kjemiske stoffer, og kan forventes å gi restmengder på samme måte som kjemiske 

stoffer (f.eks. cytokiner, hormoner), 

b) vurderes i hvert enkelt tilfelle dersom det biologiske stoffet er ikke-kjemikalielignende på den måten at det 

er mer komplekst enn farmakologisk virksomme stoffer framstilt ved kjemisk syntese, og dermed kan 

inneholde flere typer kjemikalier hvis reststoffer normalt vil være celler, aminosyrer, lipider, karbohydrater, 

nukleinsyrer og nedbrytingsprodukter av disse. 

I.7. For ikke-kjemikalielignende biologiske stoffer skal det framlegges en rapport som beskriver det vitenskapelige 

grunnlaget for anmodningen om å få fastsatt hvorvidt en fullstendig vurdering av øvre grenseverdier er 

nødvendig eller ikke, sammen med følgende informasjon: 

a) Det biologiske stoffets art (f.eks. celle, vev, levende eller drept organisme) og en sammenligning med 

lignende biologiske stoffer som det er kjent at forbrukere regelmessig eksponeres for. 

b) En beskrivelse av den virkemåten som ligger til grunn for stoffets terapeutiske virkning, og informasjon om 

stoffets styrke dersom dette er tilgjengelig. 

c) Stoffets skjebne i det behandlede dyret (dvs. om det er biotilgjengelig, om det forventes restmengder i 

næringsmidler). 

d) Enhver aktivitet som stoffet kan utøve i tarmen hos mennesker (om restmengdene er inaktive eller om de har 

lokale virkninger). 

e) Restmengdenes systemiske tilgjengelighet etter at forbrukerne har inntatt dem, sammen med et anslag over 

det verst tenkelige scenarioet for forbrukereksponering. 

Informasjonen angitt over skal vurderes i samsvar med retningslinjene offentliggjort av Det europeiske legemiddel-

byrå («Byrået») med henblikk på å fastslå om det er behov for en vurdering av øvre grenseverdier. Biologiske 

stoffer som det fastslås at det ikke er behov for en vurdering av øvre grenseverdier for, skal offentliggjøres av 

Byrået i en liste over slike stoffer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for 

restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) 

nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 

(EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11). 
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I.8. Når det gjelder visse aspekter av den informasjonen som skal framlegges for å underbygge en søknad om 

fastsettelse av øvre grenseverdier for et stoff beregnet på bruk hos mindre utbredte arter eller på mindre vanlig bruk, 

kan det stilles lavere krav enn for et stoff som ikke tilhører denne kategorien. Vurderingen skal gjøres på grunnlag 

av kravene til informasjon fastsatt i Byråets veiledning Guideline on safety and residue data requirements for 

pharmaceutical veterinary medicinal products intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market(1). 

I.9. De generelle prinsippene for beregning av øvre grenseverdier for biocidstoffer som brukes i husdyrhold, fastsatt 

i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 470/2009, skal være de samme som for veterinærpreparater. 

II. SIKKERHETSDOKUMENTASJON 

II.1. Det kreves fullstendig sikkerhetsdokumentasjon som beskrevet i dette avsnitt i forbindelse med vurderingen av 

øvre grenseverdier for stoffer som tidligere ikke er blitt brukt hos arter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

II.2. Dersom det foreligger relevant litteratur av høy kvalitet der alle detaljene i studien er beskrevet, vil det kunne 

være mulig å bruke dette i stedet for en fullstendig studierapport bestilt av søkeren. 

II.3. Dersom det ikke framlegges informasjon om standard endepunkt, skal dette begrunnes nøye. 

II.4. Utførlig og kritisk sammendrag 

II.4.1. Det skal framlegges et utførlig og kritisk sammendrag av sikkerhetsdokumentasjonen. 

II.4.2. Det utførlige og kritiske sammendraget skal 

a) inneholde en tydelig stillingtaken til om de framlagte dataene er tilstrekkelige i lys av gjeldende vitenskapelig 

kunnskap, 

b) ha en innledning der det redegjøres for det faktiske eller foreslåtte mønsteret for bruk av det undersøkte 

stoffet i dyrehold, og et sammendrag av eventuelle andre erfaringer med bruken av det, 

c) inneholde en vurdering av eventuelle likheter mellom det aktuelle stoffet og andre kjente stoffer som kan 

være relevante for vurderingen, 

d) dekke alle standarddatakrav som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/12(2) og 

inneholde en kritisk vurdering av tilgjengelige eksperimentelle studier og en fortolkning av resultatene, 

e) inneholde en vitenskapelig begrunnelse for hvorfor eventuelle studier beskrevet i dette avsnitt er utelatt, 

f) inneholde en drøfting av behovet for ytterligere studier, 

g) inneholde en beskrivelse av og forklaring på de viktigste resultatene i hver studie. Følgende emner skal 

drøftes: Dyreartene som er brukt, antall dyr som er brukt, tilførselsvei(er), dosering, behandlingens varighet, 

oppnådd eksponering, forholdet mellom dosering og virkning, skadevirkningenes art (inntreden og varighet, 

doseavhengighet og reversibilitet samt eventuelle arts- eller kjønnsrelaterte forskjeller), kjente relevante 

forhold mellom struktur og aktivitet og om resultatene er relevante for forbrukerne, 

h) inneholde en begrunnelse for den NO(A)EL, LO(A)EL eller BMDL som er foreslått for hver studie, 

i) inneholde et sammendrag og en drøfting av relevant vitenskapelig litteratur, herunder rapporter om vurde-

ringer gjennomført av andre vitenskapelige organer (f.eks. Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet (EFSA), Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) og FAO/WHOs felles ekspertgruppe for tilsetnings-

stoffer i næringsmidler (JECFA)). Dersom det gis detaljerte henvisninger til offentliggjort vitenskapelig 

litteratur, skal alle kravene fastsatt i nr. I.5 så langt som mulig oppfylles,  

  

(1) Safety and residue data requirements for veterinary medicinal products intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market 

(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001536.jsp&mid=WC0b01ac058002dd38). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/12 av 6. januar 2017 om formen på og innholdet i søknader og anmodninger om 

fastsettelse av grenseverdier for restmengder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 (EUT L 4 av 7.1.2017, 

s. 1). 
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j) inneholde informasjon om kvaliteten på partier av teststoffer som er brukt i sikkerhetsstudiene. Enhver 

forbindelse mellom resultatene og teststoffenes og/eller legemidlenes kvalitet skal angis. Ved behov skal det 

framlegges en kritisk vurdering av de urenhetene som forekommer i den virksomme bestanddelen, og det skal 

opplyses om de potensielle biologiske virkningene av dette. Betydningen av eventuelle forskjeller med hensyn 

til kiralitet, kjemisk form og urenhetsprofil mellom det stoffet som er brukt i sikkerhetsstudiene, og den 

formen som skal markedsføres, skal drøftes, 

k) inneholde en drøfting av de framlagte studienes status med hensyn til god laboratoriepraksis, 

l) inneholde en drøfting av mulige mangler ved utformingen og gjennomføringen av studiene samt tilhørende 

dokumentasjon, med henvisninger til offentliggjorte retningslinjer fra Byrået og andre organer. Alle avvik 

fra gjeldende retningslinjer skal framheves, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes og begrunnes 

vitenskapelig, 

m) inneholde kommentarer om bruken av forsøksdyr i studiene og om studiene er gjennomført i samsvar med 

direktiv 2010/63/EU, 

n) inneholde en begrunnelse for valget av kritiske NO(A)EL-er eller BMDL-er og beregningen av akseptabelt 

daglig inntak (heretter kalt «ADI»), med en begrunnelse for valget av usikkerhetsfaktorer. Dersom et ADI 

ikke foreslås, eller dersom det er valgt en alternativ toksikologisk referanseverdi, skal dette begrunnes 

nøye. 

II.4.3. Vedleggene til det utførlige og kritiske sammendraget skal inneholde 

a) en liste over henvisninger – det skal framlegges en liste over alle henvisninger i samsvar med internasjonalt 

anerkjente standarder. Selve henvisningene skal være angitt i dokumentasjonen, 

b) studierapporter i tabellform – sammendrag av studierapporter i tabellform. Dokumentasjonen skal i tillegg 

inneholde et fullstendig sett med studierapporter. 

II.5. Nøyaktig identifisering av stoffet som omfattes av søknaden 

II.5.1. Dataene skal vise at stoffet er blitt nøyaktig identifisert og karakterisert, for å sikre at det stoffet som brukes i 

sikkerhetsstudier, gjenspeiler det stoffet som skal brukes i felten. 

II.5.2. Partier som brukes i sikkerhetsstudier, skal identifiseres, og egnede spesifikasjoner skal angis, herunder om 

renhet (konsentrasjoner av urenheter), isomerforhold og enantiomerer, løselighet og eventuelle andre faktorer 

som kan påvirke stoffets aktivitet. 

II.5.3. Informasjon om stoffets kjemiske og fysisk-kjemiske egenskaper kan gjøre det mulig å identifisere og/eller 

håndtere bekymringer basert på kjente egenskaper hos stoffer med lignende kjemiske og fysisk-kjemiske 

egenskaper. 

II.6. Farmakologi 

II.6.1. Farmakodynamikk 

II.6.1.1. Formålet med data fra farmakodynamiske studier er å identifisere og karakterisere virkemåten som ligger til 

grunn for de tiltenkte terapeutiske virkningene og for skadevirkninger/bivirkninger. Disse studiene skal utformes 

i hvert enkelt tilfelle, og det skal tas hensyn til tilgjengelig informasjon om stoffets sannsynlige farmakologiske 

virkninger. 

II.6.1.2. Det skal tas særlig hensyn til farmakodynamiske virkninger av stoffet som kan forekomme ved doser som er 

lavere enn dem som er nødvendige for å framkalle toksikologiske virkninger, idet det tas hensyn til behovet for å 

beregne et farmakologisk ADI. 

II.6.1.3. Studier som er relevante for å fastsette et farmakologisk ADI, skal identifisere eller karakterisere virkemåten, 

forholdet mellom dosering og virkning og om mulig identifisere en NOEL eller BMDL, og skal brukes som 

utgangspunkt for beregning av et farmakologisk ADI. Dersom det foreligger egnede data fra studier utført på 

mennesker (f.eks. for stoffer som i lengre tid er blitt brukt innen humanmedisin), vil disse normalt være de mest 

nyttige med henblikk på å identifisere en farmakologisk NOEL eller BMDL. De retningslinjene som Byrået har 

offentliggjort om fastsettelse av et farmakologisk ADI(1), skal følges.  

  

(1) Approach to establish a pharmacological acceptable daily intake (ADI) (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/ 

general/general_content_001530.jsp&mid=). 
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II.6.1.4. Data om et stoffs farmakodynamiske virkninger skal 

a) gjøre det mulig å identifisere/karakterisere stoffets virkemåte, 

b) gjøre det mulig å karakterisere forholdet mellom dosering og virkning for relevante farmakologiske 

endepunkter, 

c) gi innsikt i stoffets potensielle toksiske virkninger på grunnlag av kjente virkninger av andre stoffer med 

lignende farmakodynamiske egenskaper, 

d) bidra til å forstå de mekanismene som ligger til grunn for skadevirkninger sett i toksikologiske studier, 

e) i visse tilfeller gi informasjon om hvorvidt virkninger som er sett hos forsøksdyr, er relevante for mennesker. 

II.6.1.5. Dersom det ikke framlegges farmakodynamiske data, skal dette begrunnes vitenskapelig, og konsekvensene av 

at det ikke foreligger slike data, skal drøftes. 

II.6.1.6. Dersom det ikke er beregnet et farmakologisk ADI, skal dette begrunnes vitenskapelig. 

II.6.2. Farmakokinetikk 

II.6.2.1. Farmakokinetiske undersøkelser skal gi informasjon om stoffets absorpsjon, distribusjon og persistens i vevene 

samt om stoffets metabolisme og utskillelse. I farmakokinetiske studier skal den primære tilførselsveien være 

gjennom munnen, ettersom det er på denne måten forbrukerne eksponeres. 

II.6.2.2. Metabolitter som produseres hos forsøksdyrearter, skal sammenlignes med dem som ses hos måldyreartene, i 

samsvar med VICH-retningslinjene (det internasjonale samarbeidet om harmonisering av tekniske krav til 

registrering av veterinærpreparater) – VICH GL47: Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of 

veterinary drugs in food-producing animals: laboratory animal comparative metabolism studies(1). 

II.6.2.3. De farmakokinetiske dataene innhentet i forsøksdyrstudier skal brukes til å modellere stoffets skjebne når det 

inntas av mennesker. 

II.6.2.4. Farmakokinetiske data fra forsøksdyr skal også brukes til å bestemme om de metabolittene som forbrukerne 

kommer til å innta via næringsmidler av animalsk opprinnelse, også produseres hos de forsøksdyrene som 

brukes til sikkerhetstesting. Dette er nødvendig for å fastslå betydningen av de toksikologiske virkningene og 

NO(A)EL-er eller BMDL-er som identifiseres i de toksikologiske studiene. Dersom forsøksdyrene produserer de 

samme metabolittene som de som produseres av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, skal forsøksdyrene 

anses for å ha blitt autoeksponert for de metabolittene som mennesker vil kunne innta. Dette anses normalt som 

bevis på at det er foretatt en egnet vurdering av metabolismenes sikkerhet i de toksikologiske studiene. Dersom 

de metabolittene som produseres av måldyreartene, ikke produseres i forsøksdyrstudiene, kan det være behov for 

å gjennomføre sikkerhetsstudier ved bruk av den eller de viktige metabolittene som produseres hos måldyret. 

II.6.2.5. Farmakokinetiske data kan også bidra til å forklare uvanlige resultater fra toksisitetsstudier, for eksempel en 

tilsynelatende mangel på dose-virkning når legemiddelet absorberes dårlig. 

II.6.3. Toksikologi 

II.6.3.1. Gen erel le  p r ins ipp er  

II.6.3.1.1. I dyreforsøk skal tilførsel gjennom munnen benyttes, ettersom det er på denne måten forbrukerne eksponeres. 

II.6.3.1.2. Dyreforsøk skal gjennomføres med etablerte stammer av forsøksdyr som det foreligger historiske data for. Hvert 

stoff skal testes på den dyrearten og -stammen som er den beste modellen for den virkningen stoffet har hos 

mennesker.  

  

(1) VICH GL47 Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing animals:laboratory  

animal comparative metabolism studies (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_ 

001515.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 
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II.6.3.1.3. Det stoffet som skal testes, skal være det virksomme stoffet. Dersom restmengder i næringsmidler som stammer 

fra behandlede dyr, inneholder betydelige mengder av en metabolitt som ikke produseres hos forsøksdyreartene, 

kan det imidlertid være nødvendig å vurdere metabolittens toksisitet separat. 

II.6.3.1.4. VICH GL33: Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: general approach to 

testing(1) skal følges. 

II.6.3.2. To ks is i t e t  ved  en kel tdoser ing,  de rso m de t  e r  r e levan t  

II.6.3.2.1. Det kan ha blitt gjennomført studier av akutt toksisitet av andre årsaker enn for å vurdere forbrukersikkerheten 

(f.eks. for å vurdere et produkts brukersikkerhet), eller dette kan ha blitt rapportert i offentliggjort litteratur. 

Rapporter om eventuelle slike studier skal framlegges som en del av sikkerhetsdokumentasjonen. 

II.6.3.2.2. Dersom det foreligger data om akutt toksisitet som kan bidra til å gi et samlet bilde av stoffets toksikologiske 

profil og framheve virkninger som det skal ses etter i mer langsiktige studier, skal dette framlegges. 

II.6.3.3. To ks is i t e t  ved  g jen tat t  do ser in g  

II.6.3.3.1. Test ing  med  tanke  på  ora l  toks i s i t e t  ved  g j en ta t t  dosering  (90  dager)  

II.6.3.3.1.1. Det skal framlegges data fra studier av oral toksisitet ved gjentatt dosering (90 dager) for både en gnagerart og 

en ikke-gnagerart sammen med en begrunnelse for valget av arter, idet det tas hensyn til tilgjengelig kunnskap 

om stoffets metabolisme hos dyr og mennesker. 

II.6.3.3.1.2. Data fra studiene av oral toksisitet ved gjentatt dosering skal 

a) gjøre det mulig å vurdere de funksjonelle og morfologiske endringene som følge av gjentatt tilførsel av 

teststoffet/teststoffene og sammenhengen mellom disse endringene og dosen, 

b) gjøre det mulig å fastsette NO(A)EL, LO(A)EL eller BMDL, 

c) belyse valget av dosenivåer for studier av kronisk toksisitet samt valget av de best egnede artene for slike 

studier. 

II.6.3.3.1.3. Retningslinjer for utforming av studier av toksisitet ved gjentatt dosering (90 dager) finnes i VICH GL31: 

Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: repeat-dose (90 days) toxicity 

testing(2), og skal følges. Alle avvik fra fastsatte retningslinjer skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik 

skal drøftes. 

II.6.3.3.1.4. Dersom det ikke foreligger studier av oral toksisitet ved gjentatt dosering (90 dager) på gnagere og/eller ikke-

gnagere, skal dette begrunnes vitenskapelig, og konsekvensene av at det ikke foreligger slike studier, skal 

drøftes. 

II.6.3.3.2. Test ing  med  tanke  på  (kro nisk)  toks is i te t  ved  g jen ta t t  dosering  

II.6.3.3.2.1. Testing med tanke på kronisk toksisitet skal gjennomføres på minst én dyreart. Denne skal være den best egnede 

arten valgt på grunnlag av alle tilgjengelige vitenskapelige data, herunder resultatene fra 90-dagersstudiene; 

standardarten skal være rotte. 

II.6.3.3.2.2. Dataene fra studier av kronisk oral toksisitet skal gjøre det mulig å 

a) vurdere de funksjonelle og morfologiske endringene som følge av gjentatt tilførsel av teststoffet/teststoffene 

og sammenhengen mellom disse endringene og dosen, 

b) fastsette NO(A)EL, LO(A)EL eller BMDL.  

  

(1) VICH GL33 Safety studies for veterinary drug residues in human food: general approach to testing (http://www.ema.europa.eu/ema/ 

index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001480.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 

(2) VICH GL31 Safety studies for veterinary drug residues in human food: repeat-dose (90) toxicity testing (http://www.ema.europa.eu/ema/ 

index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001478.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 
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II.6.3.3.2.3. Retningslinjer for utforming av studier ved gjentatt dosering (kronisk) finnes i VICH GL37: Studies to evaluate 

the safety of residues of veterinary drugs in human food: repeat-dose (chronic) toxicity testing(1), og skal følges. 

Alle avvik fra fastsatte retningslinjer skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes. 

II.6.3.3.2.4. Dersom det ikke framlegges en studie av (kronisk) oral toksisitet ved gjentatt dosering, skal dette begrunnes 

vitenskapelig, og konsekvensene av at det ikke foreligger en slik studie, skal drøftes. 

II.6.3.4. Toleranse hos  målar te r ,  de rso m d ata  o m d et t e  er  t i l gj engel ig  

II.6.3.4.1. Data om toleranse hos målarter er ikke påkrevd i forbindelse med vurderingen av forbrukersikkerheten. Dersom 

relevante data er blitt generert eller rapportert i offentliggjort litteratur, skal dataene inngå i sikkerhets-

dokumentasjonen. 

II.6.3.4.2. Dersom det foreligger data om toleranse hos målarter, kan det bidra til å gi et samlet bilde av stoffets toksiko-

logiske profil og framheve virkninger som det skal ses etter i toksisitetsstudier. 

II.6.3.5. Reproduksjons toksis i te t ,  h erunder  u tvikl ingsto ksi s i t e t  

II.6.3.5.1. Studie  av  v irkn inger  på  fo rp lan tn ingsevnen  

II.6.3.5.1.1. Det skal gjennomføres generelle tester av reproduksjonstoksisitet på minst én dyreart; standardarten skal være 

rotte. Tilførsel gjennom munnen skal benyttes. 

II.6.3.5.1.2. Formålet med testene av virkningene på forplantningsevnen er å identifisere og karakterisere teststoffets 

skadevirkninger på forplantningsevnen hos eksponerte voksne individer samt på avkommenes normale utvikling. 

II.6.3.5.1.3. Testene skal identifisere potensielle virkninger på hann- og hunndyrs forplantningsevne, f.eks. gonadefunksjon, 

brunstsyklus, paringsatferd, befruktning, fødsel, laktasjon og avvenning, samt på avkommets vekst og utvikling. 

Disse studiene kan også gi informasjon om skadelige virkninger på utviklingen, f.eks. teratogenitet. 

II.6.3.5.1.4. Dersom det foreligger dokumentasjon som tyder på virkninger på utviklingen av sentralnervesystemet, kan 

spesifikke undersøkelser av slike virkninger være påkrevd, for eksempel gjennom vurdering av resultatene fra 

andre tester (se avsnitt II.6.4.1). 

II.6.3.5.1.5. Dataene skal gjøre det mulig å fastsette NO(A)EL, LO(A)EL eller BMDL. 

II.6.3.5.1.6. Retningslinjer for utformingen av studier med tanke på testing av reproduksjonstoksisitet finnes i VICH GL22: 

Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: reproduction testing(2), og skal 

følges. Alle avvik fra fastsatte retningslinjer skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes. 

II.6.3.5.1.7. Dersom det ikke framlegges en reproduksjonstoksisitetsstudie, skal dette begrunnes vitenskapelig, og 

konsekvensene av at det ikke foreligger en slik studie, skal drøftes. 

II.6.3.5.2. Studie  av  u t v i k l ingsto ksi s i te t  

II.6.3.5.2.1. Formålet med utviklingstoksisitetsstudier skal være å påvise eventuelle skadevirkninger på den drektige hunnen 

og på embryoets og fosterets utvikling som følge av eksponering fra implantasjonstidspunktet og gjennom hele 

drektighetstiden. Slike virkninger kan blant annet omfatte økt toksisitet hos de drektige hunnene, embryoføtal 

død, endret fostervekst samt strukturelle avvik og anomalier hos fosteret. 

II.6.3.5.2.2. Dersom det finnes tydelige bevis på teratogenitet hos rotte, er det ikke nødvendig å utføre en studie på en annen 

art, unntatt dersom en gjennomgåelse av alle kjernestudiene tyder på at ADI-verdien vil bli basert på studien av 

teratogenitet hos rotte. Dersom det ikke er funnet bevis på teratogenitet hos rotter, eller dersom resultatene er 

tvetydige, forventes det at det utføres tester på en annen art (vanligvis kanin).  

  

(1) VICH GL37 Safety of veterinary drugs in human food repeat-dose (chronic) toxicity testing (http://www.ema.europa.eu/ema/ 

index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001481.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 

(2) VICH GL22 Safety studies for veterinary drug residues in human food: reproduction studies (http://www.ema.europa.eu/ema/ 

index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001475.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 
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II.6.3.5.2.3. Retningslinjer for metoder for testing av utviklingstoksisitet er beskrevet i VICH GL32: Studies to evaluate the 

safety of residues of veterinary drugs in human food: developmental toxicity testing(1). Det er snakk om en 

trinnvis framgangsmåte som innebærer at det i første omgang utføres tester på én dyreart (rotte). Alle avvik fra 

fastsatte retningslinjer skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes. 

II.6.3.5.2.4. I studiene skal tilførsel gjennom munnen benyttes. 

II.6.3.5.2.5. Dataene skal gjøre det mulig å fastsette NO(A)EL, LO(A)EL eller BMDL. 

II.6.3.5.2.6. Dersom det ikke framlegges en utviklingstoksisitetsstudie, skal dette begrunnes vitenskapelig, og konsekvensene 

av at det ikke foreligger en slik studie, skal drøftes. 

II.6.3.6. Genoto ksi s i t e t  

II.6.3.6.1. I de fleste tilfellene er det bare den opprinnelige forbindelsen som skal testes. I noen tilfeller kan det imidlertid 

være nødvendig også å teste en eller flere av de viktige metabolittene separat. Dette vil være tilfellet dersom en 

viktig metabolitt som produseres hos målarten, ikke produseres hos forsøksdyrearten. 

II.6.3.6.2. VICH GL23: Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: genotoxicity testing(2) 

inneholder en beskrivelse av et standardutvalg av tester som anbefales for å undersøke et stoffs genotoksiske 

potensial. Standardutvalget omfatter tester til påvisning av arvestoffskadelige, klastogene og aneugene 

virkninger. Alle avvik fra fastsatte retningslinjer skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes. 

II.6.3.6.3. På grunnlag av resultatene fra genotoksisitetstestene skal det vurderes om det er sannsynlig at et stoff vil 

forårsake genetiske skader som kan overføres fra en morcelle til dattercellene, enten ved direkte eller indirekte 

virkninger på deoksyribonukleinsyre (DNA). 

II.6.3.6.4. Det er kjent at eksponering for visse genotoksiske stoffer er forbundet med karsinogenese, og klart positive funn i 

genotoksisitetstester skal derfor anses som en indikasjon på at stoffet kan være kreftframkallende. Kjønnscelle-

mutasjoner er kjent for å være forbundet med sykdom, og klart positive funn i genotoksisitetstester skal derfor også 

anses som en indikasjon på at stoffet kan framkalle arvelig sykdom (reproduksjonstoksisitet). 

II.6.3.6.5. Bevisst bruk av genotoksiske stoffer som interagerer direkte med DNA, er ikke tillatt i legemidler for dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

II.6.3.6.6. Resultatene fra genotoksisitetstestene skal inngå i vurderingen av behovet for data om kreftframkallende 

egenskaper. Andre faktorer som skal tas i betraktning ved fastsettelse av behovet for data om kreftframkallende 

egenskaper, skal være forekomst av relevante strukturelle varselsignaler og preneoplastiske funn i tester av 

toksisitet ved gjentatt dosering. 

II.6.3.6.7. Et stoff som direkte gir klart positive funn i genotoksisitetstester, kan bare godkjennes for bruk til dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon dersom det dokumenteres at genotoksisitetsfunnene ikke er relevante for forbrukerne. 

Resultater fra kreftforsøk som viser at det ikke forekommer neoplasi, kan inngå som en del av denne 

dokumentasjonen. Det kreves også mekanistiske data for å dokumentere at den mekanismen som ligger til grunn 

for den observerte genotoksisiteten, ikke er relevant for forbrukerne. 

II.6.3.6.8. Dersom det ikke foreligger data som viser at den observerte genotoksisiteten ikke er relevant for forbrukeren, 

skal klart positive funn føre til den konklusjonen at det ikke er mulig å fastsette et ADI, og at stoffet ikke er 

egnet til bruk hos arter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

II.6.3.6.9. Klart negative resultater fra et standardutvalg av genotoksisitetstester skal føre til den konklusjonen at stoffet 

ikke er genotoksisk. 

II.6.3.6.10. Dersom genotoksisitetstester gir tvetydige resultater, skal behovet for ytterligere tester vurderes i lys av de 

tilgjengelige dataenes samlede beviskraft.  

  

(1) VICH GL32 Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: developmental toxicity testing 

(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001479.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 

(2) VICH GL23 Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: genotoxicity testing (http://www.ema.europa.eu/ 

ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001476.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 
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II.6.3.6.11. Generelt skal de viktige metabolittenes genotoksisitet anses som tilstrekkelig undersøkt i studier utført med 

morstoffet. Dersom en viktig metabolitt produseres hos målarten, men ikke hos forsøksdyrearten, er det 

imidlertid ikke alltid mulig å trekke en konklusjon om restmengdenes genotoksisitet uten ytterligere data 

generert ved bruk av den relevante metabolitten. 

II.6.3.6.12. Identifisering av mindre viktige metabolitter er i prinsippet ikke påkrevd. 

II.6.3.6.13. Mindre viktige metabolitter er metabolitter som forekommer i mengder på under 100 μg/kg, eller som utgjør 

mindre enn 10 % av de samlede restmengdene som beskrevet i VICH GL46: Studies to evaluate the metabolism 

and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing animals: metabolism study to determine the quantity 

and identify the nature of residues(1). 

II.6.3.6.14. Dersom en mindre viktig metabolitts struktur er kjent eller kan antas, og dersom metabolitten interagerer eller 

forventes å interagere direkte med DNA, skal den potensielle risikoen for forbrukerne undersøkes. Det skal 

framlegges dokumentasjon som bekrefter at nivået er så lavt at det kan anses for å være praktisk talt sikkert, dvs. 

at det er tilstrekkelig lavt til å garantere at den økte kreftrisikoen som følge av forbrukereksponering for stoffet, 

er mindre enn 1 av 106. Dette skal oppnås enten ved bruk av kjemikaliespesifikke data eller dersom slike data 

ikke foreligger, ved bruk av terskelverdien for toksikologisk risiko (TTC-konseptet), som er en metode for 

kvantifisering av risikoen forbundet med en gitt eksponering for et stoff. De retningslinjene som EFSA og 

Verdens helseorganisasjon har offentliggjort om TTC-metoden, skal følges(2). 

II.6.3.6.15. Dersom det er bekymring for at en mindre viktig metabolitt som forekommer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, metaboliseres videre i forbrukerens kropp slik at det produseres et DNA-reaktivt stoff, skal det 

framlegges dokumentasjon på at det nivået som forbrukeren eksponeres for, er så lavt at det kan anses for å være 

praktisk talt sikkert. 

II.6.3.6.16. For alle disse stoffene (potensielt genotoksiske mindre viktige metabolitter som produseres hos måldyret eller 

hos forbrukeren), skal de restmengdene som forekommer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, være så lave 

at forbrukereksponeringen ligger under TTC på alle tidspunkter etter oppstart av behandlingen. Ettersom 

muligheten for eksponering før utløpet av tilbakeholdingstiden ikke kan utelukkes, og i lys av den alvorlige 

virkningen uten terskelverdi, er det ikke tilstrekkelig å dokumentere nedbryting til nivåer som er forenlige med 

TTC på det tidspunktet der restmengdene faller under de foreslåtte øvre grenseverdiene. 

II.6.3.6.17. Dersom flere enn én mindre viktig metabolitt er DNA-reaktive, skal det i mangel av bevis på det motsatte antas 

at alle DNA-reaktive stoffer har samme virkemåte. Det samlede nivået av DNA-reaktive stoffer (addering av 

doser) skal derfor sammenlignes med TTC. 

II.6.3.6.18. Stoffer og metabolitter som kan forårsake kreft på andre måter enn ved direkte interaksjon med DNA, kan antas 

å ha terskelbaserte virkemåter. Dersom slike stoffer skal brukes i veterinærpreparater til dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, skal det fastsettes NO(A)EL-er eller BMDL-er for de relevante virkningene i behørig 

begrunnede studier. 

II.6.3.7. Kre f t f ramkal lend e egenskaper  

II.6.3.7.1. Kri t er ier  for  va lg  av  s to f f er  t i l  t es t ing  av kref t f ramkal lende egen skap er  

II.6.3.7.1.1. VICH GL28: Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: carcinogenicity 

testing(3) inneholder retningslinjer for hvilke faktorer som skal tas i betraktning ved fastsettelse av behovet for 

testing av kreftframkallende egenskaper, og om testing av kreftframkallende egenskaper som skal gjennomføres, 

og skal følges. Alle avvik fra fastsatte retningslinjer skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik skal 

drøftes.  

  

(1) VICH GL46 Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing animals: metabolism 

study to determine the quantity and identify the nature of residues (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/ 

general/general_content_001516.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 

(2) Review of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) approach and development of new TTC decision tree (http://onlinelibrary.wiley.com/ 

doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1006/epdf). 

(3) VICH GL28 Studies to evaluate the safety of veterinary drugs in human: carcinogenicity testing (http://www.ema.europa.eu/ema/ 

index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001477.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 
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II.6.3.7.1.2. I tilfeller der testing av kreftframkallende egenskaper anses som egnet, er standardkravet en toårig studie av rotte 

og en 18 måneder lang studie av mus, selv om data fra én gnagerart kan godtas dersom det er behørig begrunnet. 

II.6.3.7.1.3. Genotoksiske kreftframkallende stoffer skal ikke godtas for bruk til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

II.6.3.7.1.4. Et stoff som gir positive funn i forsøk for kreftframkallende egenskaper, kan bare godtas for bruk til dyr bestemt 

til næringsmiddelproduksjon dersom det påvises at dataene om kreftframkallende egenskaper ikke er relevante 

for forbrukeren (f.eks. dersom det er kjent at den svulsttypen som ses, ikke er relevant for mennesker), eller 

dersom det påvises at de kreftframkallende egenskapene kan tilskrives en terskelavhengig virkemåte. I det 

sistnevnte tilfellet skal det fastsettes en NO(A)EL eller BMDL for kreftframkallende egenskaper. 

II.6.3.7.1.5. Dersom det ikke utføres testing av kreftframkallende egenskaper, skal dette begrunnes vitenskapelig, og 

konsekvensene av at det ikke foreligger slike data, skal drøftes. 

II.6.4. Andre krav 

II.6.4.1. Gen erel le  p r ins ipp er  

II.6.4.1.1. Behovet for sikkerhetsdata om andre potensielle virkninger skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. VICH GL33 

omhandler behovet for ytterligere testing. 

II.6.4.1.2. Når behovet for slike data vurderes, skal det blant annet tas hensyn til følgende faktorer: 

a) Stoffets struktur og dets likhet med stoffer med kjente toksikologiske virkninger. 

b) Stoffets klasse samt kjente toksikologiske egenskaper hos andre stoffer i samme klasse. 

c) Stoffets virkemåte. 

d) Eventuelle virkninger sett i standardstudier av toksisitet, og som gir grunn til videre undersøkelse (f.eks. 

immuntoksisitet, nevrotoksisitet eller endokrin dysfunksjon). 

e) Offentliggjort litteratur med relevante funn, herunder litteratur om virkninger sett hos mennesker som er blitt 

eksponert for stoffet. 

II.6.4.2. Spesi e l l e  s tud ier  ( f . eks .  immunto ks is i t e t ,  n evro to ks is i t e t )  

II.6.4.2.1 Immunto ksi s i t e t  

II.6.4.2.1.1. Dersom det observeres relevante virkninger i studier av toksisitet ved gjentatt dosering eller andre toksisitets-

studier (f.eks. endringer i lymfoide organers vekt og/eller histologi og celleforandringer i lymfevev, beinmarg 

eller perifere leukocytter), kan det være behov for ytterligere funksjonell testing. Utprøveren skal begrunne arten 

av eventuell ytterligere testing, idet det tas hensyn til observasjoner gjort i andre toksisitetsstudier. 

II.6.4.2.1.2. For visse klasser av stoffer (f.eks. betalaktamantibiotika) som det er kjent kan framkalle overfølsomhets-

reaksjoner (allergiske reaksjoner) hos følsomme personer, skal det framlegges data om eksponeringsnivåer som 

har vært forbundet med overfølsomhetsreaksjoner. 

II.6.4.2.1.3. Det skal framlegges nærmere opplysninger om alle immunologiske studier som er utført med stoffet som en del 

av ethvert aspekt av vurderingen (f.eks. sensibiliseringstester utført med tanke på brukersikkerhet eller 

virkningsstudier utført på immunmodulerende stoffer). Eventuelle rapporter om skadevirkninger hos mennesker 

skal også framlegges. 

II.6.4.2.1.4. Det skal tas hensyn til data fra slike studier ved bestemmelsen av toksikologisk ADI eller en alternativ grense. 

II.6.4.2.2. Nevroto ksi s i t e t ,  u t v i k l ingsnevro toksis i te t  og  fors inke t  nevro toksi s i t e t  

II.6.4.2.2.1. Det skal utføres nevrotoksisitetstesting dersom studier med gjentatt dosering tyder på at det kan foreligge en 

relevant bekymring.  
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II.6.4.2.2.2. Stoffer som i andre toksikologiske undersøkelser har vist seg å forårsake histologiske, biofysiske eller biokjemiske 

endringer i nervesystemet eller nevrologisk betingede atferdsendringer, skal også testes med tanke på 

nevrotoksisitet. Fysisk-kjemiske egenskaper, informasjon om forholdet mellom struktur og aktivitet og registrerte 

skadevirkninger hos mennesker kan gi nærmere indikasjoner på om det er behov for nevrotoksisitetstester. 

II.6.4.2.2.3. Nevrotoksisitetstestene skal utføres ved bruk av tilførsel gjennom munnen og i samsvar med anbefalingene i 

retningslinjene til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) om testing av kjemikalier, 

testretningslinje 424(1), om de metodene som skal brukes i nevrotoksisitetsstudier av gnagere. Denne studien 

kan utføres som en selvstendig studie, eller den kan inngå i andre studier av toksisitet ved gjentatt dosering. 

II.6.4.2.2.4. Selv om OECDs testretningslinje 424 ikke spesifikt omhandler virkningene på acetylkolinesteraseaktiviteten, 

skal dette endepunktet tas med i alle studier av toksisitet ved gjentatt dosering for spesifikke stoffer som er kjent 

for eller mistenkes for å ha slik aktivitet (f.eks. organiske fosfatforbindelser eller karbamater). Testing med tanke 

på kolinesterasehemming skal minst omfatte målinger i hjernen og erytrocytter. 

II.6.4.2.2.5. Dersom et stoff har vist seg å forårsake nevropatologi eller nevrotoksisitet hos voksne, eller andre typer toksisitet 

som tyder på påvirkning av nervesystemet i et utviklingsstadium, kan testing av utviklingsnevrotoksisitet være 

nødvendig. I et slikt tilfelle skal OECDs testretningslinje 426(2) som inneholder anbefalinger om hvilken metode 

som skal brukes i studier av utviklingsnevrotoksisitet, følges. Den utvidede én-generasjonsstudien av reproduk-

sjonstoksisitet (OECDs testretningslinje 443(3)) inneholder også anbefalinger om testing av utviklingsnevro-

toksisitet. 

II.6.4.2.2.6. Organiske fosfatforbindelser skal testes med tanke på forsinket nevrotoksisitet i et forsøk på høner som omfatter 

måling av NTE («neuropathy target esterase») i hjernevev. Både enkelteksponering (OECDs testretningslinje 

418(4)) og gjentatt eksponering (OECDs testretningslinje 419(5)) skal vurderes. Mens det i enkeltdosestudier 

som utføres i henhold til OECDs testretningslinje 418, kanskje bare er mulig å identifisere en forsinket 

nevrotoksisk virkning, kan studier med gjentatt dosering (OECDs testretningslinje 419) gjøre det mulig å 

identifisere NO(A)EL eller BMDL. 

II.6.4.2.2.7. Nevrotoksisitetsstudiene skal gjøre det mulig å fastsette NO(A)EL, LO(A)EL eller BMDL, som skal tas i 

betraktning ved bestemmelsen av toksikologisk ADI eller en alternativ grense. 

II.6.4.3. Restmen gder s  mikrobio lo g iske egen skap er  

II.6.4.3.1. Mulige  v i rkn inger  på  ta rmf loraen  hos  menn esker  

II.6.4.3.1.1. Når det gjelder stoffer med antimikrobiell aktivitet, kan det forekomme antimikrobielle virkninger på tarmfloraen 

hos mennesker ved doser som er lavere enn dem som er vist å gi toksisitet i toksisitetstestene. For slike stoffer skal 

det fastsettes et mikrobiologisk ADI i samsvar med VICH GL36: Studies to evaluate the safety of residues of 

veterinary drugs in human food: general approach to establish a microbiological ADI(6). 

II.6.4.3.1.2. Dataene skal brukes til å beregne et mikrobiologisk ADI. 

II.6.4.3.1.3. De risikoene som er forbundet med restmengder, skal være klart atskilt fra den potensielle risikoen for folkehelsen 

som er forbundet med inntak av næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder resistente bakterier 

framkommet ved seleksjon under press i forbindelse med antimikrobiell behandling.  

  

(1) OECD Test No 424: Neurotoxicity Study in Rodents (http://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-424-neurotoxicity-study-in-

rodents_9789264071025-en). 

(2) OECD Test No 426: Developmental Neurotoxicity Study (http://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-426-developmental-neurotoxicity-

study_9789264067394-en). 

(3) OECD Test No 443: Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study (http://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-443-

extended-one-generation-reproductive-toxicity-study_9789264185371-en). 

(4) OECD Test No 418: Delayed Neurotoxicity of Organophosphorus Substances Following Acute Exposure (http://www.oecd-ilibrary.org/ 

environment/test-no-418-delayed-neurotoxicity-of-organophosphorus-substances-following-acute-exposure_9789264070905-en). 

(5) OECD Test No 419: Delayed Neurotoxicity of Organophosphorus Substances: 28-day Repeated Dose Study (http://www.oecd-ilibrary.org/ 

environment/test-no-419-delayed-neurotoxicity-of-organophosphorus-substances-28-day-repeated-dose-study_9789264070929-en). 

(6) VICH GL36 Studies to evaluate the safety of residues of veterinary drugs in human food: General approach to establish a microbiological 

ADI (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001531.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 
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II.6.4.3.1.4. Som beskrevet i VICH GL36 skal følgende to relevante endepunkter behandles i forbindelse med fastsettelsen 

av et mikrobiologisk ADI: 

a) Forstyrrelse av koloniseringsbarrieren – det første relevante endepunktet skal ta for seg spørsmålet om 

hvorvidt inntak av restmengder av antimikrobiologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse utgjør en risiko for menneskers helse som følge av forstyrrelse av den normale tarmfloraens 

koloniseringsbarrierefunksjon. 

b) Økning av populasjonen av resistente bakterier – det andre endepunktet skal ta for seg spørsmålet om 

hvorvidt inntak av restmengder av antimikrobiologisk virksomme stoffer utgjør en risiko for menneskers 

helse som følge av en økning av populasjonen av resistente bakterier, enten fordi tidligere følsomme 

bakterier er blitt resistente, eller på grunn av en relativ økning i andelen mindre følsomme organismer. 

II.6.4.3.1.5. Alle avvik fra de fastsatte retningslinjene skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes. 

II.6.4.3.1.6. Dersom det ikke utføres tester av virkningene på menneskets tarmflora, skal dette begrunnes vitenskapelig, og 

konsekvensene av at det ikke foreligger slike data, skal drøftes. 

II.6.4.4. Observasjoner  hos  menn esker  

II.6.4.4.1. Alle tilgjengelige data om virkninger på menneskers helse som er sett etter eksponering for stoffet, skal framlegges. 

Slike data kan omfatte tilsiktet eksponering av mennesker (f.eks. når stoffet brukes innen humanmedisin), eller 

utilsiktet eksponering (f.eks. rapporter om eksponering i arbeidet). Slike data kan fokusere på epidemiologiske, 

farmakologiske, toksikologiske eller kliniske funn. 

II.6.4.4.2. Dataene knyttet til eksponering av mennesker kan gi verdifull tilleggsinformasjon om stoffets generelle 

toksikologiske profil samt informasjon om menneskers følsomhet sammenlignet med dyrs, selv om de ikke kan 

brukes til beregning av ADI. I noen tilfeller kan slike data være nyttige for å understøtte argumenter om relevansen 

(eller den manglende relevansen) av visse funn hos forsøksdyr. 

II.6.5. Funn fra andre vitenskapelige EU-organer eller internasjonale organer 

II.6.5.1. Dersom andre vitenskapelige EU-organer eller internasjonale organer, herunder EFSA, ECHA, JECFA og  

FAO-WHOs felles møter om rester av pesticider («JMPR»), har foretatt relevante sikkerhetsvurderinger av 

stoffet, skal dette framheves sammen med de konklusjonene som er trukket. 

II.6.6. Bestemmelse av ADI eller en alternativ grense 

II.6.6.1. Bestemmelse  av ADI  

Generelt skal ADI beregnes på grunnlag av farmakologiske, toksikologiske eller mikrobiologiske data, men det 

kan også, dersom det foreligger egnede data, beregnes på grunnlag av data fra mennesker. 

II.6.6.1.1. Beregning  av to ks i ko log isk  ADI  

II.6.6.1.1.1. Toksikologisk ADI skal beregnes ved å dividere den valgte toksikologiske NO(A)EL/BMDL med en usikkerhets-

faktor for å ta høyde for mulige variasjoner mellom arter (dvs. forskjeller i følsomhet mellom mennesker og 

forsøksdyr) og variasjoner innenfor arten (dvs. forskjeller i følsomhet mennesker imellom). Usikkerhetsfaktoren 

kan ved behov justeres for å ta hensyn til andre usikkerhetsmomenter (se nedenfor). 

II.6.6.1.1.2. Følgende formel skal brukes ved bestemmelse av toksikologisk ADI: 

ADI (mg/kg kroppsvekt/dag) = NOAEL eller BMDL (mg/kg kroppsvekt/dag) dividert med usikkerhetsfaktoren 

II.6.6.1.1.3. Valget av NO(A)EL eller BMDL og usikkerhetsfaktoren skal begrunnes. 

II.6.6.1.1.4. Med mindre annet er begrunnet, skal toksikologisk ADI beregnes på grunnlag av den laveste NO(A)EL eller 

BMDL som er observert hos den mest følsomme arten i de toksikologiske studiene. Under visse omstendigheter 

kan det være berettiget å bruke et alternativt utgangspunkt (f.eks. dersom det foreligger data som viser at den 

virkningen som er sett ved LO(A)EL hos den mest følsomme arten, ikke er relevant for mennesker).  
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II.6.6.1.1.5. Dersom metoden med referansedose («BMD») brukes, skal BMDL brukes som utgangspunkt for beregning av 

ADI. I de fleste tilfellene forventes det ikke at valget av kritisk endepunkt vil endres ved bruk av BMDL-

metoden kontra NO(A)EL-metoden, ettersom de samme biologiske hensynene gjør seg gjeldende. 

II.6.6.1.1.6. Ved valg av standardverdier for omfanget av den responsen som BMDL beregnes for (dvs. referanseresponsen 

(«BMR»)), og av de anbefalte modellene for dosering-virkning samt ved rapportering av resultatene fra en 

BMD-analyse skal veiledningen som gis i EFSAs vitenskapelige uttalelse om bruk av referansedosemetoden ved 

risikovurderinger(1), følges. 

II.6.6.1.1.7. Når det gjelder usikkerhetsfaktorer, antas det som standard at mennesker kan være opptil ti ganger mer 

følsomme enn forsøksdyreartene, og at forskjellen i følsomhet mennesker imellom varierer på en skala fra  

1 til 10. Så framt det foreligger egnede studier, skal det derfor vanligvis brukes en usikkerhetsfaktor på 100. 

II.6.6.1.1.8. Dersom resultatene fra dyreforsøk tyder på teratogene virkninger ved doser som ikke forårsaker maternell 

toksisitet, skal det brukes en samlet usikkerhetsfaktor på opptil 1 000 på NO(A)EL eller BMDL for teratogenitet. 

For ikke-genotoksiske kreftframkallende stoffer med terskelverdi kan det brukes en usikkerhetsfaktor på opptil 

1 000, avhengig av hvilken mekanisme som er involvert. 

II.6.6.1.1.9. Det kan forekomme at det mest følsomme endepunktet observeres hos en art og/eller i en studie der alle 

dosegrupper gir signifikante virkninger sammenlignet med kontrollgruppen. I slike tilfeller anbefales BMDL-

metoden for å fastsette det utgangspunktet som ADI skal beregnes ut fra. Dersom den virkningen som 

observeres ved laveste dose, er en tilstrekkelig liten respons, kan det som et alternativ være mulig å fastsette 

ADI på grunnlag av denne LO(A)EL. I dette tilfellet skal det brukes en ytterligere usikkerhetsfaktor på 2–5 for å 

ta hensyn til at LO(A)EL-referansepunktet ligger et ukjent stykke over den «virkelige» terskelen. 

II.6.6.1.1.10. Valget av usikkerhetsfaktorer som skal brukes til beregning av ADI, skal ikke avhenge av om en NO(A)EL eller 

en BMDL brukes som utgangspunkt. 

II.6.6.1.1.11. Dersom ADI skal fastsettes på grunnlag av data fra mennesker, brukes det ingen usikkerhetsfaktor ved 

ekstrapolering fra dyr til mennesker. Når det brukes data av god kvalitet fra mennesker som grunnlag for å 

beregne et ADI, bør det brukes en usikkerhetsfaktor på bare 10, slik at det tas høyde for variasjoner i den 

individuelle responsen fra person til person. 

II.6.6.1.1.12. Det kan være akseptabelt å finjustere standardmetoden for valg av usikkerhetsfaktorer dersom dette begrunnes 

behørig. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å bruke usikkerhetsfaktorer knyttet til (stoffskifte)vei for å 

finjustere den standardusikkerhetsfaktoren som brukes for variasjon innenfor samme art. 

II.6.6.1.1.13. Ytterligere finjustering av de tifoldige usikkerhetsfaktorene innenfor en art og mellom arter kan være mulig i 

hvert enkelt tilfelle dersom slike justeringsfaktorer støttes av toksikokinetiske og toksikodynamiske data. 

II.6.6.1.1.14. I forbindelse med multipliseringen av usikkerhetsfaktorer kan det være hensiktsmessig å bruke sannsyn-

lighetsmetoder. 

II.6.6.1.1.15. Bruken av disse og andre metoder for finjustering av standardusikkerhetsfaktorene skal behørig begrunnes. 

II.6.6.1.1.16. Med hensyn til det ovenstående skal den usikkerhetsfaktoren som brukes, vanligvis ha en verdi på mellom 10 og 

1 000. Andre verdier kan vurderes dersom det begrunnes på egnet måte. 

II.6.6.1.2. Beregning  av fa rma kologisk  ADI  

II.6.6.1.2.1. Det skal ikke beregnes farmakologiske ADI-verdier for alle farmakologisk virksomme stoffer, ettersom 

relevante farmakologiske endepunkter kan inngå i de toksikologiske studiene. I slike tilfeller er det ikke alltid 

nødvendig med separate toksikologiske og farmakologiske ADI-verdier.  

  

(1) Guidance of the Scientific Committee on Use of the benchmark dose approach in risk assessment (http://www.efsa.europa.eu/en/ 

efsajournal/pub/1150). 
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II.6.6.1.2.2. De anbefalingene som gjelder behovet for et farmakologisk ADI, og som finnes i Komiteen for veterinær-

preparaters retningslinjer for fastsettelse av et farmakologisk ADI(1), skal følges. Dersom det ikke beregnes et 

farmakologisk ADI, skal dette begrunnes. 

II.6.6.1.2.3. Når et farmakologisk ADI er nødvendig, skal dette beregnes i samsvar med metoden beskrevet i avsnitt 

II.6.6.1.1 om beregning av toksikologisk ADI. Den eneste forskjellen er at utgangspunktet for beregning av 

farmakologisk ADI skal være den laveste NOEL eller BMDL som er observert hos den mest følsomme arten i 

de farmakologiske studiene. 

II.6.6.1.3. Beregning  av mikrobio log i sk  ADI  

II.6.6.1.3.1. Som beskrevet i avsnitt II.6.4.3, skal det beregnes mikrobiologiske ADI-verdier for stoffer med antimikrobiell 

aktivitet. Metodene for fastsettelse av et mikrobiologisk ADI beskrives nærmere i VICH GL 36, og skal følges. 

II.6.6.1.4. Samlet  ADI  

Det skal beregnes separate farmakologiske, toksikologiske og mikrobiologiske ADI-verdier, alt etter hva som er 

relevant, og det samlede ADI (dvs. den ADI-verdien som brukes i risikovurderingen og ved fastsettelse av øvre 

grenseverdier) skal generelt være den laveste av disse farmakologiske, toksikologiske og mikrobiologiske ADI-

verdiene. 

II.6.6.1.5. Sto f fer  med  vi rkn ing er  u t en  ter skel verd i  

For stoffer som kan framkalle virkninger uten terskelverdi, f.eks. genotoksiske kreftframkallende stoffer, er det 

ikke mulig å beregne en NO(A)EL eller BMDL på grunn av usikkerheten knyttet til fastsettelse av en 

terskelverdi for disse virkningene. For slike stoffer kan det ikke beregnes et ADI. 

II.6.6.2. Al te rnat iver  t i l  ADI  

For visse stoffer er det ikke alltid mulig eller relevant å fastsette et ADI. I slike situasjoner kan det brukes 

alternativer til ADI. 

II.6.6.2.1. Sto f fer  som d et  er  fas t sa t t  n ivåer  for  anbe fa l t  inn tak g jennom ko st en  for  

II.6.6.2.1.1. For de fleste mineralene og sporstoffene finnes det i de forskjellige delene av menneskekroppen et naturlig 

grunnivå som følge av opptak av disse fra næringsmidler og andre miljøkilder, samt sporstoffspesifikke homeo-

statiske prosesser eller akkumuleringsprosesser. Det er viktig å skille mellom essensielle sporstoffer som det er 

fastsatt både et krav om et visst daglig minsteinntak gjennom kosten og en øvre grense for akseptabelt inntak 

for, og ikke-essensielle sporstoffer, som anses som uønskede eller til og med toksiske for mennesker. 

II.6.6.2.1.2. Bruk av ADI-metoden er ikke egnet i forbindelse med vurderingen av essensielle sporstoffer, ettersom det kan 

oppstå virkninger ved svært lave eksponeringsnivåer, noe som er et uttrykk for mangelfull tilførsel. For de fleste 

mineralene og sporstoffene har relevante vitenskapelige organer (f.eks. EU/EFSA og Verdens helseorganisasjon) 

fastsatt nivåer for anbefalt inntak gjennom kosten. Anslag over den daglige eksponeringen for essensielle 

sporstoffer gjennom kosten kan sammenlignes med egnede referanseverdier, f.eks. anbefalt daglig inntak (RDI), 

referanseverdier for næringsinntak (DRV, tidligere kalt «anbefalt daglig tilførsel» (RDA), tolerabelt daglig inntak 

(TDI) eller tolerabelt ukentlig inntak (TWI) og midlertidig tolerabelt ukentlig inntak (PTWI). Disse verdiene kan 

brukes i risikovurderingen på tilsvarende måte som ADI-verdien. Den kombinerte eksponeringen som følge av 

behandlingsrelaterte restmengder og eksponering gjennom kosten og naturlige kilder skal ikke overstige de 

respektive referanseverdiene. 

II.6.6.2.1.3. Denne metoden kan være egnet for mineraler, sporstoffer, vitaminer og andre naturlige bestanddeler i 

næringsmidler som det er fastsatt relevante nivåer for anbefalt inntak gjennom kosten for.  

  

(1) Approach to establish a pharmacological acceptable daily intake (ADI) (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/ 

general/general_content_001530.jsp&mid=). 
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II.6.6.2.2. Sto f fer  so m fo rbru kere  eksponeres  for  v ia  næringsmid ler  e l le r  and re  k i lder ,  o g  som det  

ikke  er  fas t sa t t  n i våer  for  anbefa l t  inn tak fo r  

II.6.6.2.2.1. Når forbrukereksponeringen for restmengder av det virksomme stoffet i næringsmidler av animalsk opprinnelse 

er ubetydelig eller svært lav sammenlignet med det eksponeringsnivået som allerede foreligger fordi materialet 

finnes i miljøet eller allerede forekommer i produkter (hovedsakelig næringsmidler), kan det være mulig å 

argumentere for at virkningen (i form av forbrukereksponering for restmengder) av den foreslåtte bruken i 

veterinærpreparater er ubetydelig, og at det ikke er nødvendig å fastsette et ADI. Det skal framlegges et anslag 

over det verst tenkelige scenarioet for restmengder som kan forekomme som følge av den foreslåtte bruken av 

stoffet, sammen med et anslag over den påfølgende forbrukereksponeringen. Dette skal sammenlignes med det 

eksponeringsnivået som oppstår via andre kilder. Denne metoden kan være spesielt relevant for plantelegemidler 

og vegetabilske ekstrakter samt for naturlige organiske syrer (f.eks. oksalsyre). 

II.6.6.2.2.2. Den kjemiske sammensetningen av plantebaserte produkter (herunder ekstrakter) er vanligvis kompleks og kan 

være relativt forskjellig fra sammensetningen av restmengder som vil være å finne i næringsmidler som stammer 

fra behandlede dyr. Foreldrematerialets kompleksitet gjør at det ikke alltid er praktisk eller mulig å identifisere 

de aktuelle restmengdene. For slike stoffer kan det være hensiktsmessig å bruke et alternativ til den ADI-baserte 

standardmetoden. 

II.6.6.2.2.3. Når denne metoden brukes, er det viktig å utelukke enhver mulighet for at det kan oppstå virkninger uten 

terskelverdi, f.eks. genotoksisitet. 

II.6.6.2.3. Endogene farmakologi sk  v irksomme s to f f er  

II.6.6.2.3.1. Dersom det farmakologisk virksomme stoffet er identisk med et endogent produsert molekyl, kan det være 

mulig å påvise at den forbrukereksponeringen som finner sted som følge av restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse, er ubetydelig sammenlignet med menneskers eksponering for det endogene stoffet. 

II.6.6.2.3.2. Menneskers eksponering for slike stoffer kan forventes å ha både eksogen (behandlingsrelaterte restmengder pluss 

naturlige nivåer i næringsmidler av animalsk opprinnelse) og endogen (humanfysiologisk) opprinnelse. 

Risikovurderingen av restmengdene kompliseres av at det er vanskelig å vurdere den sannsynlige responsen på 

inntak av lave eksogene nivåer når mennesker eksponeres kontinuerlig for relativt høye og varierende nivåer av 

endogent produserte stoffer og varierende nivåer gjennom kosten. For mange virksomme stoffer (f.eks. hormoner 

og kortikosteroider) kan eksogen eksponering i tillegg føre til regulering av den endogene produksjonen, noe som 

igjen kan endre de endogene hormonnivåene og den samlede responsen. Dette kompliserer fortolkningen av 

konvensjonelle toksikologiske studier og beregningen av et ADI. Det kan dessuten være vanskelig å ekstrapolere 

resultater fra forsøksdyr til mennesker på grunn av de komplekse spesifikke forskjellene i de biokjemiske/ 

farmakodynamiske reguleringsmekanismene. 

II.6.6.2.3.3. Forbrukereksponering for restmengder kan best anslås ved å sammenligne et behandlingsrelatert altfor høyt 

inntak av restmengder fra næringsmidler med inntak av stoffet fra ubehandlede dyr (med naturlige bakgrunns-

nivåer). Dette kan deretter også sammenlignes med den daglige endogene produksjonen av stoffet hos 

mennesker. Mulige artsspesifikke forskjeller (analoger) skal drøftes. 

II.6.6.2.3.4. Denne metoden kan være egnet for hormoner og andre endogent produserte stoffer. 

II.6.6.2.4. Ikke-b io t i lg jeng el ig e  s to f f er  

II.6.6.2.4.1. For stoffer som ikke absorberes etter oralt inntak, er den systemiske eksponeringen ubetydelig (eller ikke-

eksisterende). For slike stoffer er det ikke mulig å fastsette en konvensjonell oral NO(A)EL eller BMDL eller et 

ADI. Risikovurderingen av disse typene stoffer skal normalt baseres på belegg for manglende oral 

biotilgjengelighet i egnede modeller eller, dersom det er relevant, ved framlegging av bevis på at stoffet brytes ned 

og/eller inaktiveres under gastriske forhold (som trolig kan påvises i in vitro-modeller). For slike stoffer skal mulige 

lokale virkninger på mage- og tarmsystemet (herunder mikrobiologiske virkninger på koloniseringsbarrieren) også 

tas i betraktning.  
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III. RESTMENGDEDOKUMENTASJON 

III.1. Som en generell regel skal det kreves fullstendige data om restmengder. Dersom det ikke framlegges informasjon 

om standard endepunkter, skal dette begrunnes nøye. 

III.2. Utførlig og kritisk sammendrag 

III.2.1. For alle søknader skal det framlegges et utførlig og kritisk sammendrag av restmengdedokumentasjonen. 

III.2.2. Det utførlige og kritiske sammendraget skal 

a) inneholde en tydelig stillingtaken til om de framlagte dataene er tilstrekkelige i lys av gjeldende vitenskapelig 

kunnskap, 

b) ha en innledning der det redegjøres for det faktiske eller foreslåtte mønsteret for bruk av det undersøkte 

stoffet i dyrehold, og et sammendrag av eventuelle andre erfaringer med bruken av det, 

c) inneholde en vurdering av eventuelle likheter mellom det aktuelle stoffet og andre kjente stoffer som kan 

være relevante for vurderingen, 

d) dekke alle standarddatakrav som fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2017/12 og inneholde en kritisk 

vurdering av tilgjengelige eksperimentelle studier og en fortolkning av resultatene, 

e) inneholde en vitenskapelig begrunnelse for at eventuelle standardstudier er utelatt, 

f) inneholde en beskrivelse av og forklaring på de viktigste resultatene i hver studie. Følgende emner skal 

drøftes: Dyrearter som er brukt (art, stamme, kjønn, alder, vekt osv.), testforhold (dyrehold, kosthold osv.), 

tidspunkter og antall dyr per tidspunkt, melke- og eggproduksjon dersom det er relevant, prøvetaking 

(størrelse, innsamling og oppbevaring av prøver) og analysemetoder som er brukt, 

g) inneholde et sammendrag og en drøfting av relevant vitenskapelig litteratur, herunder rapporter om 

vurderinger foretatt av andre vitenskapelige organer (f.eks. EFSA eller JECFA). Dersom det gis detaljerte 

henvisninger til offentliggjort vitenskapelig litteratur, skal alle kravene i nr. 5 (I.5) om generelle prinsipper 

så langt som mulig oppfylles, 

h) inneholde informasjon om kvaliteten på partier av teststoffer som er brukt i restmengdestudiene. Enhver 

forbindelse mellom resultatene og teststoffenes og/eller legemidlenes kvalitet skal angis. Ved behov skal det 

framlegges en kritisk vurdering av de urenhetene som forekommer i den virksomme bestanddelen, og det skal 

opplyses om den potensielle innvirkningen dette har på farmakokinetikk, metabolisme, restmengdekinetikk og 

analysemetoder for bestemmelse av restmengder. Betydningen av eventuelle forskjeller med hensyn til 

kiralitet, kjemisk form og urenhetsprofil mellom det stoffet som er brukt i restmengdestudiene, og den formen 

som skal markedsføres, skal drøftes, 

i) inneholde en drøfting av de framlagte studienes status med hensyn til god laboratoriepraksis, 

j) inneholde en drøfting av mulige mangler ved utformingen og gjennomføringen av studiene samt tilhørende 

dokumentasjon, med henvisninger til offentliggjorte retningslinjer fra Byrået og andre organer. Alle avvik 

fra gjeldende retningslinjer skal framheves, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes og begrunnes 

vitenskapelig, 

k) inneholde kommentarer om bruken av forsøksdyr i studiene og om studiene er gjennomført i samsvar med 

direktiv 2010/63/EU, 

l) inneholde en begrunnelse for hvorfor bestemte studier er utelatt og en drøfting av behovet for eventuelle 

tilleggsstudier, 

m) inneholde et avsnitt om risikohåndteringshensyn der spørsmålene beskrevet i vedlegg II nedenfor 

behandles, og der beregningen av de foreslåtte øvre grenseverdiene for restmengder forklares. 

III.2.3. Vedleggene til det utførlige og kritiske sammendraget skal inneholde 

a) en liste over henvisninger – det skal framlegges en liste over alle henvisninger i samsvar med internasjonalt 

anerkjente standarder. Selve henvisningene skal være angitt i dokumentasjonen, 

b) studierapporter i tabellform – det skal framlegges sammendrag av studierapporter i tabellform som skal 

ledsage det utførlige og kritiske sammendraget. Dokumentasjonen skal i tillegg inneholde et fullstendig sett 

med studierapporter.  
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III.3. Metabolisme og restmengdekinetikk hos målartene 

III.3.1. Det kreves data om metabolisme og restmengder for å kunne karakterisere de restmengdene som forekommer i 

relevante næringsmidler, vise den tiden det tar før de er brutt ned til et sikkert nivå (vanligvis basert på ADI), og 

dermed gjøre det mulig å beregne øvre grenseverdier. 

III.3.2. Dataene skal framlegges i form av en studie av nedbrytingen av de samlede restmengdene med kvantitative data 

om det opprinnelige stoffet og dets viktige metabolitter i relevante næringsmidler, og endringen i nivået av disse 

over tid. I studiene av samlede restmengder brukes det vanligvis radioaktivt merket legemiddel, men dersom det 

er relevant, kan det også framlegges data fra studier uten radioaktiv merking (f.eks. dersom det er kjent at stoffet 

ikke metaboliseres). Det skal ofte også framlegges en separat studie av nedbrytingen av restmarkøren, der det 

brukes ikke-merket legemiddel, og der restmarkørens nedbryting i relevante næringsmidler overvåkes over tid. 

Data om samlede restmengder og restmarkører kan framlegges ved hjelp av én studie med radioaktiv merking, 

der det også brukes en behørig validert metode uten radioaktiv merking til overvåking av nedbrytingen av 

restmarkøren. 

III.3.3. Testmaterialet skal inneholde en representativ konsentrasjon av det stoffet som gir grunn til bekymring, og som 

skal undersøkes. Det skal tilføres via den tiltenkte tilførselsveien for det foreslåtte produktet, i den høyeste 

tiltenkte dosen og den lengste tiltenkte behandlingsvarigheten eller den tiden som er nødvendig for å oppnå 

stabil tilstand i spiselige vev. Studiene skal gjennomføres med dyr som er representative for de foreslåtte 

målpopulasjonene. 

III.3.4. Retningslinjene i VICH GL46: Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in 

food-producing animals: metabolism study to determine the quantity and identify the nature of residues(1) skal 

følges for å overvåke (kvantifisere) nedbrytingen av de samlede restmengdene og de viktigste metabolittene over 

tid. Disse studiene skal vanligvis utføres ved bruk av radioaktivt merket legemiddel. 

III.3.5. Retningslinjene i VICH GL49: Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in 

food-producing animals: validation of analytical methods used in residue depletion studies(2) skal følges for å 

dokumentere analysemetodestandardene og for å framskaffe data av akseptabel kvalitet om nedbrytingen av 

restmarkøren. 

III.3.6. Spesifikke retningslinjer for restmengdestudier som skal gjennomføres på stoffer beregnet på bruk hos 

honningbier, og som finnes i VICH GL56: Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary 

drugs in food-producing species: study design recommendations for residue studies in honey for establishing 

MRLs and withdrawal periods(3) skal følges. 

III.3.7. Studien av samlede restmengder (som normalt gjennomføres med radioaktivt merket legemiddel) skal gi 

informasjon om 

a) nedbrytingen av restmengdene over tid i relevante næringsmidler fra behandlede dyr, 

b) identiteten til hovedbestanddelene i de samlede restmengdene i relevante næringsmidler, 

c) de kvantitative forholdene mellom restmengdenes hovedbestanddeler og de samlede restmengdene. 

Disse dataene skal brukes til fastsettelse av restmarkøren og forholdet mellom markøren og de samlede 

restmengdene for hvert relevante næringsmiddel.  

  

(1) VICH GL46 Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing animals: metabolism 

study to determine the quantity and identify the nature of residues (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/ 

general/general_content_001516.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 

(2) VICH GL49 Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing animals: validation of 

analytical methods used in residue depletion studies (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_ 

content_001513.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 

(3) VICH GL56 Studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing species: study design 

recommendations for residue studies in honey for establishing MRLs and withdrawal periods (http://www.ema.europa.eu/ema/ 

index.jsp?curl=pages/regulation/safety_residues_pharmaceuticals/general_content_001815.jsp&mid=WC0b01ac058002dd37). 
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III.3.8. En egnet restmarkør skal identifiseres. Restmarkøren kan være det opprinnelige stoffet, en av dets metabolitter 

eller en kombinasjon av disse. Restmarkøren skal ha følgende egenskaper: 

a) Det skal være et kjent forhold mellom den og den samlede restmengdekonsentrasjonen i det spiselige vevet / 

næringsmiddelet som undersøkes. 

b) Den skal være egnet for bruk ved testing for forekomst av restmengder på tidspunktet av interesse. 

c) Det skal foreligge en praktisk gjennomførbar analysemetode for å måle den på nivået for øvre grenseverdi. 

III.3.9. Forholdet mellom restmarkør og samlede restmengder beskriver forholdet mellom restmarkøren og de samlede 

restmengdene i hvert relevante næringsmiddel. Dette forholdet kan variere fra næringsmiddel til næringsmiddel, og 

ettersom det kan variere over tid, skal det fastsettes fram til det tidspunktet som tilsvarer tidspunktet der de 

restmengdene som gir grunn til bekymring, forventes å ligge under ADI. Forholdet mellom restmarkør og samlede 

restmengder skal brukes ved beregningen av inntaket for å beregne den potensielle forbrukereksponeringen for de 

samlede restmengdene på grunnlag av data om restmarkøren. 

III.3.10. Ved å overvåke nedbrytingen av samlede restmengder i spiselige vev / næringsmidler skal det fastsettes på 

hvilket tidspunkt de samlede restmengdene brytes ned til under ADI (eller den fraksjonen av ADI som er 

tilgjengelig). I hvert vev/næringsmiddel skal konsentrasjonen av den valgte restmarkøren på dette tidspunktet 

brukes som utgangspunkt for utarbeiding av den øvre grenseverdien. 

III.3.11. Informasjon fra metabolismestudien skal også gjøre det mulig å sammenligne de metabolittene som produseres 

hos måldyreartene, med dem som produseres hos forsøksdyreartene, for å sikre at de viktigste restmengdene 

som forbrukerne vil bli eksponert for (dvs. de viktige metabolittene som produseres hos målartene), er blitt 

behørig undersøkt i toksisitetsstudiene av forsøksdyr. 

III.3.12. Alle avvik fra fastsatte retningslinjer skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes. 

III.4. Overvåkings- og eksponeringsdata, dersom det er relevant 

III.4.1. Overvåkings- eller eksponeringsdata om det farmakologisk virksomme stoffet er ikke påkrevd. Dersom slike data er 

tilgjengelige, kan de i visse tilfeller, det vil si for stoffer som allerede forekommer i miljøet (enten naturlig eller som 

følge av bruk i veterinærsektoren eller andre sektorer), imidlertid gi verdifull tilleggsinformasjon. Slike data kan 

være nyttige for å bestemme bakgrunnsnivåer som forbrukerne allerede kan være eksponert for. Dersom slike data 

er tilgjengelige, enten som offentliggjorte resultater fra offisielle organer med ansvar for overvåking av restmengder 

eller resultater fra akademisk eller annen forskning, skal de framlegges. 

III.5. Metode for analysering av restmengder 

III.5.1. Det skal framlegges en valideringsrapport om den analysemetoden som er brukt til mengdebestemmelse av 

restmarkøren i restmengdestudien. Valideringen skal vise at analysemetoden oppfyller kriteriene for de relevante 

ytelsesegenskapene. De spesifikke retningslinjene for validering av analysemetoder i VICH GL49 skal følges. 

III.5.2. Det skal framlegges analysemetoder i det minste for de næringsmidlene og de artene som det kreves øvre 

grenseverdier for. 

III.5.3. Det skal bekreftes at det foreligger standarder, og det skal framlegges kontaktopplysninger for, ved behov, å 

gjøre det mulig å utveksle informasjon mellom representanter for EU-referanselaboratoriet, de nasjonale 

referanselaboratoriene og selskapet. 

III.5.4. Eventuelle avvik fra ovennevnte krav skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes. 

III.5.5. Analysemetoden skal vurderes med henblikk på samsvar med VICH GL49 og de øvrige aspektene nevnt over. 

Byrået skal i tillegg rådføre seg med EU-referanselaboratoriet med ansvar for kontroll av restmengder av den 

aktuelle stofftypen med hensyn til om de tilgjengelige metodene og valideringsdataene er tilstrekkelige. 
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III.5.6. Etter at Byrået har avgitt uttalelse, kan valideringsdataene utveksles med andre EU-referanselaboratorier og 

nasjonale referanselaboratorier for å gjøre det lettere for disse myndighetene å utvikle egnede metoder. 

III.6. Mulige virkninger på mikroorganismer som brukes til industriell bearbeiding av næringsmidler 

III.6.1. Restmengdevurderingen skal omfatte en vurdering av de potensielle virkningene som mikrobiologisk virksomme 

restmengder kan ha på mikroorganismer som brukes til industriell bearbeiding av næringsmidler, særlig når det 

gjelder framstilling av melkeprodukter. 

III.6.2. Dataene skal brukes til å fastsette en restmengdekonsentrasjon uten virkning på startkulturer. Det skal tas hensyn 

til dette ved beregning av øvre grenseverdier for å sikre at det ikke forekommer restmengder i de relevante 

næringsmidlene (dvs. melk) på nivåer som påvirker startkulturer for melkeprodukter. 

III.6.3. De studiene som skal gjennomføres, skal følge Byråets retningslinjer for vurdering av antimikrobielle stoffers 

virkning på startkulturer for melkeprodukter(1). 

III.6.4. Alle avvik fra de fastsatte retningslinjene skal begrunnes, og konsekvensene av slike avvik skal drøftes. 

III.6.5. Dersom det ikke utføres testing av mikroorganismer som brukes til industriell bearbeiding av næringsmidler, 

skal dette begrunnes vitenskapelig, og konsekvensene av at det ikke foreligger slike data, skal drøftes. 

III.7. Funn fra andre vitenskapelige EU-organer eller internasjonale organer 

III.7.1. Dersom andre vitenskapelige EU-organer eller internasjonale organer, herunder EFSA, ECHA, JECFA og 

JMPR, har foretatt relevante vurderinger av restmengder av stoffet, skal disse framlegges sammen med de 

konklusjonene som er trukket. 

 _____   

  

(1) Note for guidance for the assessment of the effect of antimicrobial substances on diary starter cultures (http://www.ema.europa.eu/ 

ema/index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500004533&mid=WC0b01ac058009a3dc). 
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VEDLEGG II 

Metodologiske prinsipper for anbefalingene om risikohåndtering nevnt i artikkel 7 i forordning 

(EF) nr. 470/2009 

I. UTARBEIDING AV ØVRE GRENSEVERDIER 

I.1. Beregning av numeriske øvre grenseverdier 

I.1.1. Dersom det i samsvar med denne forordning anses som egnet å fastsette numeriske øvre grenseverdier, skal det 

rutinemessig anbefales øvre grenseverdier for følgende spiselige vev: 

a) For andre pattedyr enn svin: muskel, fett, lever og nyre. 

b) For svin og fjørfe: muskel, fett og hud i naturlig forhold, lever og nyre. 

c) For fisk: muskel og hud i naturlig forhold. 

d) Dersom stoffet foreslås brukt til en melke-, egg- eller honningproduserende art, skal det, når det er mulig, anbefales 

øvre grenseverdier for henholdsvis melk, egg og/eller honning. Når det gjelder vev, skal anbefalinger om øvre 

grenseverdier for melk, egg og honning bygge på data som viser nedbrytingsprofilen for restmengder i disse 

produktene. Dersom det ikke foreligger slike data, kan det anses som nødvendig å avsette en ubrukt andel av ADI 

med henblikk på en framtidig fastsettelse av øvre grenseverdier for disse produktene (avsnitt II.5). 

I.1.2. Ved fastsettelse av øvre grenseverdier skal det tas hensyn til følgende: 

a) ADI (eller en alternativ grense dersom det er egnet) – de øvre grenseverdiene som anbefales, skal ligge på et nivå 

som sikrer at forbrukereksponeringen for de restmengdene som gir grunn til bekymring, til enhver tid er under ADI. 

b) Den foreslåtte restmarkøren. 

c) Forholdet mellom restmarkør og samlede restmengder. 

d) Restmengdenes fordeling i spiselig vev – de individuelle øvre grenseverdiene som foreslås for de forskjellige 

typene spiselige vev, skal gjenspeile restmengdenes fordeling i nevnte vev. I tilfeller der restmengdene i et vev 

raskt faller under analysemetodens grense for mengdebestemmelse (det minste målte innholdet av en analytt over 

hvilket analytten kan bestemmes med en spesifisert grad av nøyaktighet og presisjon), skal det ikke være mulig å 

fastsette øvre grenseverdier som gjenspeiler restmengdenes fordeling i vevene. I slike tilfeller skal de øvre 

grenseverdiene fastsettes til to ganger grensen for mengdebestemmelse med henblikk på å gi en øvre grenseverdi 

som kan brukes til overvåking av restmengder. Når det er mulig, skal det vevet som velges for overvåking av 

restmengder, være et av vevene der den øvre grenseverdien ble fastsatt ved å ta hensyn til restmengdenes fordeling 

i vevene. 

e) Den samlede forbrukereksponeringen for restmengder – det skal påvises at dette er lavere enn ADI på grunnlag av 

de restmengdenivåene som er sett i studiene av nedbryting, og ved bruk av standardmatkurven (se nedenfor). 

I.1.3. Ved beregning av øvre grenseverdier skal det antas at forbrukeren spiser en standardmatkurv med produkter av 

animalsk opprinnelse hver dag. Forbrukersikkerheten skal ivaretas ved at den samlede mengden restmengder i 

standardmatkurven holdes under ADI. 

Standardmatkurven skal bestå av de mengdene av næringsmidler som er angitt i tabellen nedenfor: 

Pattedyr Fjørfe Fisk Bier 

Muskel 0,300 kg Muskel 0,300 kg Muskel og hud i 

naturlig forhold 

0,300 kg Honning 0,020 kg 

Fett 0,050 kg(1) Fett og hud i 

naturlig forhold 

0,090 kg 
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Pattedyr Fjørfe Fisk Bier 

Lever 0,100 kg Lever 0,100 kg     

Nyre 0,050 kg Nyre 0,010 kg 

Melk 1,500 kg Egg 0,100 kg 

(1) Fett og hud i naturlig forhold for svin 

I.1.4. Ved hjelp av dataene om nedbryting av restmengdene skal den samlede restmengdebelastningen i standardmatkurven 

beregnes på grunnlag av de observerte restmengdenivåene på hvert tidspunkt på restmengdenes nedbrytingskurve, slik 

at tidspunktet der den samlede restmengdebelastningen faller under ADI, fastsettes. Dersom hele ADI er tilgjengelig, 

skal disse restmengdenivåene, ved behov avrundet oppover (vanligvis til nærmeste 50 μg/kg for vev), anses som 

potensielle øvre grenseverdier. Det skal også tas hensyn til faktorene angitt i avsnitt II nr. 1–7, og dersom det er 

relevant (f.eks. dersom hele ADI ikke er tilgjengelig), skal det brukes et etterfølgende tidspunkt på restmengdenes 

nedbrytingskurve som utgangspunkt for beregning av øvre grenseverdier. 

I.1.5. Når nivåene for øvre grenseverdi er beregnet, skal teoretisk maksimalt daglig inntak (TMDI) av restmengder beregnes 

ved hjelp av standardmatkurven og ved å gå ut fra at alle næringsmidler inneholder restmengder på nivået for de 

foreslåtte øvre grenseverdiene. TMDI beregnes ved å legge sammen eksponeringen for restmengder fra alle vev ved 

hjelp av følgende beregning: 

Mengde per spiselig vev eller produkt = (foreslått øvre grenseverdi for vevet eller produktet x (ganger) daglig inntak av 

vevet eller produktet) / (delt på) forholdet mellom restmarkør og samlet restmengde i vevet eller produktet. 

I.2. Klassifiseringen «øvre grenseverdi ikke påkrevd» 

I.2.1. Klassifiseringen «øvre grenseverdi ikke påkrevd» kan være anbefalt i tilfeller der det er klart at det ikke er nødvendig å 

fastsette numeriske øvre grenseverdier for å verne forbrukerne. Forbrukereksponeringen for restmengder skal alltid 

ligge på et sikkert nivå (under ADI eller en alternativ grense) for at klassifiseringen «øvre grenseverdi ikke påkrevd» 

skal kunne anbefales. 

I.2.2. Stoffer kan anses som kandidater for statusen «øvre grenseverdi ikke påkrevd» dersom de oppfyller ett eller flere av 

kriteriene angitt nedenfor. Oppfyllelse av ett eller flere av disse kriteriene er imidlertid ikke tilstrekkelig til at statusen 

«øvre grenseverdi ikke påkrevd» automatisk skal anbefales. Det skal foretas en fullstendig vurdering av følgende 

særtrekk for hvert enkelt stoff før det trekkes en konklusjon: 

a) Stoffer av endogen opprinnelse, særlig dersom eksponeringen for reststoffer bare i liten grad påvirker den samlede 

eksponeringen for stoffet. 

b) Stoffer som er essensielle næringsstoffer eller normale bestanddeler i menneskers eller dyrs kosthold. 

c) Stoffer for hvilke det ikke er identifisert farmakologisk aktivitet som anses for å være biologisk relevant. 

d) Stoffer som det er påvist har lav toksisitet etter eksponering gjennom munnen. 

e) Stoffer som ikke absorberes, eller som absorberes dårlig, fra mage- og tarmkanalen eller fra lokale påføringssteder 

(f.eks. hud eller øyne). 

f) Stoffer som raskt og i omfattende grad avgiftes eller utskilles. 

g) Stoffer som det er påvist ikke fører til påviselige restmengder i næringsmidler som stammer fra behandlede dyr. 

I.2.3. I noen tilfeller kan en anbefaling om at en øvre grenseverdi ikke er påkrevd inneholde en begrensning om måten stoffet 

skal brukes på (f.eks. kan en begrensning om at det bare er beregnet på bruk på huden, anbefales i tilfeller der det er 

klart at bruk på huden ikke vil føre til restmengder som gir grunn til bekymring, selv om det ikke kan utelukkes at det 

vil oppstå skadelige restmengder dersom stoffet tilføres på annen måte). 
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II. TILGANG PÅ ALTERNATIVE LEGEMIDLER OG ANDRE RELEVANTE FAKTORER 

II.1. Tilgang på alternative legemidler 

Behovet for stoffet for å unngå at måldyr lider unødig eller for å garantere sikkerheten for dem som behandler dyrene, kan 

være relevante faktorer å ta hensyn til i tilfeller der det er mangel på praktiske behandlingsalternativer. Disse hensynene 

kan berettige at selv opplysninger som ikke er fullstendige, godtas i samsvar med anbefalingene i Byråets veiledning 

«Guideline on safety and residue data requirements for pharmaceutical veterinary medicinal products intended for minor 

use or minor species (MUMS)/limited market»(1). Det kan også tas hensyn til disse faktorene i forbindelse med behovet for 

å fastsette øvre grenseverdier på nivåer som vil gjøre det mulig å utvikle et produkt med en praktisk gjennomførbar 

tilbakeholdingstid, som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(2). 

II.2. Teknologiske aspekter ved næringsmiddel- og fôrproduksjon 

II.2.1. Dersom det er relevant, skal det tas hensyn til muligheten for at mikrobiologisk virksomme restmengder kan påvirke 

mikroorganismer som brukes til industriell bearbeiding av næringsmidler, særlig i forbindelse med framstilling av 

melkeprodukter. 

II.2.2. Avsnitt III.6 i vedlegg I inneholder nærmere opplysninger om hvilke tester som skal overveies med hensyn til dette 

aspektet. 

II.2.3. De anbefalte øvre grenseverdiene skal fastsettes på nivåer som sikrer at bearbeidingen av næringsmidler ikke påvirkes 

negativt (f.eks. startkulturer for melkeprodukter). 

II.3. Kontrollmuligheter 

II.3.1. For visse stoffer som det ikke er praktisk gjennomførbart å fastsette numeriske øvre grenseverdier for (f.eks. stoffer 

som kan forekomme naturlig i animalske produkter), skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er mulig å føre 

kontroll med restmengdene. Dette skal bestemmes på grunnlag av en vurdering av den potensielle risikoen for 

forbrukerne. 

II.3.2. I tilfeller der det tar lengre tid for restmengder å brytes ned til den anbefalte øvre grenseverdien i ett (eller flere) vev enn i 

andre, skal det, dersom hele skrotter er tilgjengelig, anbefales at de vevene som velges med henblikk på overvåking av 

restmengder, er vev der nedbrytingen av restmengder til nivået for øvre grenseverdi skjer langsomst, ettersom overholdelse 

av øvre grenseverdi i dette vevet vil tyde på at de øvre grenseverdiene også er overholdt i de andre vevene. Dette er særlig 

sannsynlig i tilfeller der det er sett at restmengdene er lave i ett eller flere vev på alle tidspunkter, og de anbefalte øvre 

grenseverdiene for det eller de aktuelle vevene derfor er basert på analysemetodens grense for mengdebestemmelse. 

II.4. Vilkår for bruk av stoffer i veterinærpreparater, god praksis for bruk av veterinærpreparater og biocid-

produkter, sannsynligheten for feil eller ulovlig bruk samt andre relevante faktorer 

II.4.1. For stoffer som foreslås brukt hos arter som produserer melk eller egg, skal muligheten for å anbefale øvre grenseverdier 

for disse produktene vurderes. Dersom det av sikkerhetsgrunner ikke er mulig å anbefale øvre grenseverdier for melk eller 

egg, skal det angis at bruken av stoffet skal begrenses til dyr som ikke produserer melk eller egg for konsum. 

II.4.2. Dersom det er relevant, skal det vurderes å anbefale en begrensning av bruken av stoffet. Dersom dataene om restmengder 

bare gjelder bruk av stoffet på huden, og det foreligger bekymringer om at restmengdenivåene i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse vil være betydelig høyere dersom stoffet brukes med en annen tilførselsvei, skal det for eksempel vurderes å 

anbefale at bruken av stoffet begrenses til bruk på huden. 

II.4.3. Dersom fastsettelse av øvre grenseverdier kan øke sannsynligheten for feil eller ulovlig bruk av stoffet (f.eks. ved bruk 

som vekstfremmende stoff), skal dette tydelig angis. Dersom fastsettelse av øvre grenseverdier kan fremme god praksis 

og begrense feil eller ulovlig bruk, kan dette også angis.  

  

(1) Safety and residue data requirements for veterinary medicinal products intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market 

(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_001536.jsp&mid=WC0b01ac058002dd38). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1). 
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II.4.4. Andre faktorer kan vurderes i hvert enkelt tilfelle dersom det foreligger dokumentasjon som tyder på at det er en 

spesifikk relevant bekymring knyttet til bruken av det farmakologisk virksomme stoffet. Som et generelt prinsipp tas 

det i øvre grenseverdivurderingene ikke hensyn til de virkningene som bearbeiding av næringsmidler (særlig koking/ 

steking) har på restmengdene. Dersom det foreligger data som tyder på at bearbeiding av næringsmidler kan forventes å 

øke restmengdenivåene, skal det imidlertid tas hensyn til de potensielle konsekvensene for forbrukernes helse. 

II.5. Behov for en ubrukt andel av ADI 

II.5.1. Ettersom det ikke er mulig med sikkerhet å forutsi den framtidige bruken av et stoff i andre arter og med henblikk på 

øke tilgangen på veterinærpreparater, skal det som et generelt prinsipp og med mindre det foreslås øvre grenseverdier 

for alle næringsmidlene i standardmatkurven, vurderes å la en egnet andel av ADI være ubrukt. 

II.5.2. I søknader om øvre grenseverdier fokuseres det vanligvis på vev; det skal imidlertid tas høyde for en potensiell 

framtidig bruk i melk, egg og honning. Generelt skal en del av ADI reserveres for framtidig bruk, og øvre grenseverdier 

der hele ADI brukes, skal bare godtas i unntakstilfeller. 

II.5.3. I forbindelse med vurderingen av behovet for å la en andel av ADI være ubrukt skal det tas hensyn til en rekke 

stoffspesifikke faktorer, herunder 

a) informasjon om sannsynligheten for at stoffet kan være nyttig hos andre arter (f.eks. indikasjon for den opprinnelige 

arten, virkemåte, kjent toksisitet av stoffet hos forskjellige arter), 

b) fysisk-kjemiske og farmakokinetiske data som kan tyde på en sannsynlig fordeling av stoffet i melk, egg eller 

honning, 

c) hvorvidt den tiltenkte bruken av stoffet krever øvre grenseverdier som bruker opp nesten hele ADI, og om det 

foreligger særlige hensyn (f.eks. bekymringer knyttet til tilgjengelighet) som berettiger at det anbefales øvre 

grenseverdier som vil begrense muligheten for utvikling av stoffet på et senere tidspunkt, 

d) eksisterende bruk av stoffet på andre områder enn innen veterinærmedisin, og forbrukereksponeringen som slik 

bruk kan føre til (angitt i avsnitt II.6). 

II.6. Eksponering fra andre kilder (kombinert eksponering for stoffer med doble bruksområder) 

II.6.1. For å sikre at det tas høyde for alle kilder til forbrukereksponering for stoffet, skal all kjent bruk av stoffet tas i 

betraktning, og forbrukereksponeringen som følge av slik bruk, skal anslås. Det skal foreslås øvre grenseverdier på 

nivåer som sikrer at det samlede innholdet av restmengder fra alle kilder som kan forventes å bli inntatt, ikke 

overskrider ADI. 

II.6.2. Når det gjelder stoffer som også brukes som plantevernmidler, skal et generelt veiledende tall for andelen av ADI som 

kan reserveres for veterinærbruk, være 45 % av ADI.  

II.6.3. Dersom den eksisterende godkjenningen av pesticidproduktet tillater det og det foreligger tilstrekkelige data om inntak i 

forbindelse med bruk som plantevernmiddel, kan det være mulig å avsette en større del til veterinærbruk uten å 

overskride ADI. For å kunne identifisere den andelen av ADI som er tilgjengelig, skal det tas hensyn til den øvre 

grenseverdien som er godkjent for plantevernmiddelet. 

II.6.4. Ettersom den metoden som brukes for å fastsette øvre grenseverdier for plantevernmidler i spiselig vev, ikke er den 

samme som den som brukes for veterinærpreparater, må det utvises forsiktighet når den anslåtte eksponeringsrisikoen 

fra de forskjellige metodene kombineres. 

II.6.5. For stoffer med doble bruksområder som brukes som biocider i husdyrhold, skal retningslinjene for risikokarakter-

isering og vurdering av øvre grenseverdier for biocider utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater(1) følges. 

II.6.6. Når det gjelder tilsetningsstoffer i fôrvarer, vil det framgå av Den europeiske unions register over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer om stoffet er blitt godkjent for bruk i fôr. Når slike stoffer vurderes, skal EFSA rådspørres. 

  

(1) Risk characterisation and assessment of maximum residue limits (MRL) for biocides (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/ 

regulation/general/general_content_001541.jsp&mid=WC0b01ac05804aca04). 
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II.7. Restmengder på injeksjonsstedet 

II.7.1. Den øvre grenseverdien for muskel skal fastsettes på et nivå som gjør det mulig å overvåke restmengder i muskelen utenfor 

injeksjonsstedet, ettersom forbrukerne normalt inntar den delen av muskelen, og ikke den delen der injeksjonsstedet er. 

II.7.2. For injiserbare stoffer for hvilke nedbryting av restmengder på injeksjonsstedet sammenlignet med den øvre grenseverdien 

for muskel, vil føre til forlengede (urimelige) tilbakeholdingstider, skal Byrået også fastsette en referanseverdi for 

restmengder på injeksjonsstedet (ISRRV). ISRRV-verdien skal fastsettes på et nivå som sikrer at restmengdene i en 

standardmatkurv som inneholder 300 g muskel fra injeksjonsstedet, vil ligge under ADI ved utløpet av den sannsynlige 

tilbakeholdingstiden. 

II.7.3. ISRRV-verdien skal ikke offentliggjøres i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010; verdien skal bare være tilgjengelig 

i den europeiske offentlige vurderingsrapporten om øvre grenseverdier (EPMAR) og skal brukes ved beregning av en 

tilbakeholdingstid for veterinærpreparatet. 

III. VURDERINGER AV EN MULIG EKSTRAPOLERING AV ØVRE GRENSEVERDIER 

III.1. Ekstrapolering av øvre grenseverdier skal vurderes i samsvar med kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 

2017/880(1). 

III.2. Data som kan være nyttige i forbindelse med vurderingene av ekstrapolering, skal dersom de foreligger, inngis som en 

del av dokumentasjonen. 

 __________  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/880 av 23. mai 2017 om fastsettelse av regler for bruken av en grenseverdi for restmengder som er 

fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel som stammer fra samme art, og for 

bruken av en grenseverdi for restmengder som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i en eller flere arter, på andre arter, i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 (EUT L 135 av 24.5.2017, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/520 

av 28. mars 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet solventnafta, lett aromatisk, med hensyn 

til øvre grenseverdi for restmengder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å 

fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder («øvre grenseverdi») av 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til øvre grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Stoffet solvent nafta, lett aromatisk, er ikke oppført i nevnte tabell. 

4) En søknad om fastsettelse av øvre grenseverdier for solvent nafta, lett aromatisk, i alle dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor («EMA» – European Medicines Agency). 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt at det ikke er nødvendig å fastsette en 

øvre grenseverdi for solvent nafta, lett aromatisk, i alle dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon med hensyn til vern av 

menneskers helse. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke øvre grenseverdier som er fastsatt for 

et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller øvre 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA har vurdert at klassifiseringen «øvre grenseverdi ikke påkrevd» for solvent nafta, lett aromatisk, ikke 

ekstrapoleres, ettersom anbefalingen gjelder for alle arter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 3.4.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2019/EØS/69/26 
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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 28. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Øvre grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i forordning (EF)  

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Solvent nafta, lett aromatisk, med en 

kumenkonsentrasjon på høyst 2,5 % 

og en benzenkonsentrasjon på høyst 

0,0002 % 

IKKE RELEVANT Alle arter bestemt til 

næringsmiddel-

produksjon 

Øvre grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT Bare til bruk på huden. 

Bare i en mengde på høyst 15 μl 

solvent nafta / kg kroppsvekt 

INGEN 

ANGIVELSE» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/523 

av 28. mars 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet fluazuron med hensyn til øvre 

grenseverdi for restmengder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å 

fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder («øvre grenseverdi») av 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til øvre grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Fluazuron er allerede oppført i nevnte tabell som et tillatt stoff for muskler, fett, lever og nyrer i storfe, unntatt for dyr 

som gir melk beregnet på konsum. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor («EMA» – European Medicines Agency) om utvidelse av 

den eksisterende posten for fluazuron til å omfatte fisk. 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt å fastsette en øvre grenseverdi for 

fluazuron i fisk. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke øvre grenseverdier som er fastsatt for 

et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller øvre 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA har vurdert at posten for fluazuron bør ekstrapoleres til vev fra alle drøvtyggere unntatt fra sau og til kumelk. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 4.4.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2019/EØS/69/27 
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8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Berørte parter bør gis en rimelig frist til å treffe de tiltakene som måtte være nødvendige for å overholde den nye øvre 

grenseverdien. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 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. 

Den får anvendelse fra 3. juni 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 28. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet fluazuron lyde: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter Øvre grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser  

(i samsvar med artikkel 

14 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Fluazuron Fluazuron Alle drøv-

tyggere unntatt 

storfe og sau 

200 μg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr 

som gir melk beregnet 

på konsum 

Parasittmidler / midler 

mot ektoparasitter» 
7 000 μg/kg Fett 

500 μg/kg Lever 

500 μg/kg Nyrer 

 Storfe 200 μg/kg Muskler INGEN ANGIVELSE 

7 000 μg/kg Fett 

500 μg/kg Lever 

500 μg/kg Nyrer 

200 μg/kg Melk 

 Fisk 200 μg/kg Muskler og 

skinn i naturlig 

forhold 

INGEN ANGIVELSE 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/781 

av 29. mai 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 847/2000 med hensyn til definisjonen av uttrykket «lignende legemiddel»(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 141/2000 av 16. desember 1999 om legemidler mot sjeldne 

sykdommer(1), særlig artikkel 8 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 141/2000 ble vedtatt for å fremme forskning på sjeldne sykdommer. Den gir foretak som utvikler 

legemidler mot sjeldne sykdommer, mulighet til å få enerett på markedet i et visst antall år. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 847/2000(2) inneholder en definisjon av begrepet «lignende legemiddel» som omfatter 

særlige tilfeller som definerer hva slags produkter som skal anses som lignende ved anvendelsen av artikkel 8 i 

forordning (EF) nr. 141/2000. Denne definisjonen bør ajourføres i lys av ny vitenskapelig og teknisk kunnskap, særlig 

på grunn av betydelig utvikling på området biologiske legemidler, særlig når det gjelder legemidler for avansert terapi, 

og i lys av erfaringene fra utpeking og regulering av legemidler mot sjeldne sykdommer. 

3) I tillegg er det behov for en klar definisjon av begrepet «hovedmolekylstruktur», som brukes i definisjonen av uttrykket 

«lignende virksomt stoff», som i sin tur brukes i definisjonen av uttrykket «lignende legemiddel». Når det gjelder 

biologiske legemidler, bør definisjonen av begrepet «hovedmolekylstruktur» fange opp visse molekylære endringer som 

i betydelig grad bidrar til det virksomme stoffets funksjonelle egenskaper, og som vil ha innvirkning på om disse 

legemidlene anses som lignende. Når det gjelder legemidler for avansert terapi, kan imidlertid hovedmolekylstrukturen 

ikke identifiseres nøyaktig. For legemidler for avansert terapi bør derfor likheten mellom to virksomme stoffer vurderes 

på grunnlag av biologiske og funksjonelle egenskaper. 

4) Definisjonen av «virksomt stoff» bør utgå, ettersom artikkel 8 nr. 4 i forordning (EF) nr. 141/2000 ikke gir 

Kommisjonen myndighet til å definere begrepet «virksomt stoff». Begrepet «virksomt stoff» er rettslig definert i artikkel 

1 nr. 3 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(3), og omfanget og anvendelsen av artikkel 3 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 847/2000 er knyttet til definisjonene av uttrykkene «lignende legemiddel» og «klinisk 

overlegenhet».  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 30.5.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 18 av 22.1.2000, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 847/2000 av 27. april 2000 om fastsettelse av bestemmelser om gjennomføring av kriteriene for utpeking 

av et legemiddel som et legemiddel mot sjeldne sykdommer og om definisjon av uttrykkene «lignende legemiddel» og «klinisk 

overlegenhet» (EFT L 103 av 28.4.2000, s. 5). 

(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). 

2019/EØS/69/28 
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5) Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for legemidler for mennesker. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 847/2000 skal den innledende teksten og bokstav a), b) og c) lyde: 

«Ved anvendelsen av artikkel 8 i forordning (EF) nr. 141/2000 om legemidler mot sjeldne sykdommer menes med 

a) (utgått) 

b) «lignende legemiddel» et legemiddel som inneholder et eller flere lignende virksomme stoffer som inngår i et allerede 

godkjent legemiddel mot sjeldne sykdommer, og som er beregnet på samme terapeutiske indikasjon, 

c) «lignende virksomt stoff» et identisk virksomt stoff eller et virksomt stoff som har samme hovedmolekylstruktur (men 

ikke nødvendigvis en molekylstruktur med alle de samme kjennetegnene), og som virker gjennom den samme 

mekanismen. Når det gjelder legemidler for avansert terapi, der hovedmolekylstrukturen ikke kan defineres nøyaktig, 

skal likheten mellom to virksomme stoffer vurderes på grunnlag av biologiske og funksjonelle egenskaper. 

Ved anvendelsen av bokstav c) ovenfor gjelder følgende: 

1) Kjemiske legemidler 

Hovedmolekylstrukturen er de relevante strukturkomponentene i et virksomt stoff. De kan utgjøre hele eller en del 

av molekylet Hvorvidt to eller flere molekyler har samme hovedmolekylstruktur, fastlås ved å sammenligne deres 

strukturer. 

1.1) Isomerer, blandinger av isomerer, komplekser, estere, etere, salter og derivater av det opprinnelige virksomme 

stoffet, eller et virksomt stoff som avviker fra det opprinnelige virksomme stoffet bare med hensyn til mindre 

endringer i molekylstrukturen, for eksempel en strukturell analog, skal anses som lignende. 

1.2) Syntetiske polynukleotider, enkelt- eller dobbelttrådet, som består av to eller flere atskilte nukleotider, der 

— forskjellen i nukleotidsekvensen for purin- og pyrimidinbaser eller deres derivater er ubetydelig, skal 

anses som lignende. Antisens-nukleotider eller interfererende nukleotider skal derfor normalt anses som 

lignende stoffer, dersom hybridiseringskinetikken til målsekvensen ikke påvirkes i vesentlig grad av at en 

nukleotid tilføyes, erstattes eller fjernes, 

— strukturforskjellen som er knyttet til endringer i ribose- eller deoksyriboseskjelettet eller til at deoksy-

riboseskjelettet erstattes med tilsvarende syntetiske produkter, skal normalt resultere i at stoffene anses 

som lignende. Antisens-nukleotider eller interfererende nukleotider vil normalt anses som lignende 

stoffer dersom hybridiseringskinetikken til målsekvensen ikke påvirkes i vesentlig grad av at (deoksy)-

ribosen endres. 

2) Biologiske legemidler (unntatt legemidler for avansert terapi) 

Hovedmolekylstrukturen er de strukturkomponentene i et virksomt stoff som er relevante for stoffets funksjonelle 

egenskaper. Hovedmolekylstrukturen kan bestå av en terapeutisk del, eller en terapeutisk del i kombinasjon med 

ytterligere strukturelementer som i betydelig grad bidrar til det virksomme stoffets funksjonelle egenskaper. 

Slike ytterligere strukturelementer kan konjugeres, slås sammen med eller på en annen måte forbindes med den 

terapeutiske delen, eller kan være en forlengelse av proteinskjelettet i den terapeutiske delen gjennom ytterligere 

aminosyrer. Stoffer med strukturelementer som det brukes lignende endringsmetoder eller konjugeringsteknologi 

på, skal normalt resultere i lignende stoffer. 

Biologisk virksomme stoffer som avviker fra det opprinnelige biologiske stoffet bare med hensyn til mindre 

endringer i molekylstrukturen, skal anses som lignende.  
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2.1) Proteinholdige stoffer: 

Dersom strukturforskjellen skyldes posttranslasjonshendelser (for eksempel ulike glykosyleringsmønstre), 

skal stoffene normalt anses som lignende. Noen posttranslasjonelle modifikasjoner kan imidlertid unntaksvis 

resultere i et ikke-lignende stoff, dersom stoffets funksjonelle egenskaper påvirkes betydelig. 

Dersom forskjellen i aminosyresekvens ikke er vesentlig, skal stoffene normalt anses som lignende. Derfor 

skal to farmakologisk beslektede proteinstoffer i samme gruppe (f.eks. med forskjeller i N-terminal metionin, 

naturlig ekstraherte proteiner mot rDNA-avledede proteiner eller andre mindre varianter) normalt anses som 

lignende. Tilføying av et strukturelement kan imidlertid resultere i stoffer som anses som ikke-lignende, 

dersom stoffets funksjonelle egenskaper påvirkes betydelig. 

Monoklonale antistoffer som binder seg til samme målepitop, skal normalt anses som lignende. To monoklonale 

antistoffkonjugater eller fusjonproteiner kan imidlertid anses for å være ikke-lignende dersom enten antistoffets 

CRD-sekvenser eller det konjugerte monoklonale antistoffets ytterligere strukturelement var forskjellige. 

2.2) Polysakkarider: 

Dersom stoffene har identiske repeterende sakkaridenheter, selv om antallet enheter varierer, skal de normalt 

anses som lignende. 

En konjugert polysakkaridvaksine sammenlignet med en ikke-konjugert polysakkaridvaksine som inneholder 

det samme antigenet, anses som et ikke-lignende stoff. 

3) Legemidler for avansert terapi 

3.1) Cellebaserte legemidler for avanser terapi: To beslektede cellebaserte legemidler er ikke lignende dersom 

— det er forskjeller i utgangsmaterialene eller legemiddelets endelige sammensetning som har betydelig 

innvirkning på de biologiske egenskapene og/eller den biologiske aktiviteten som er relevant for 

legemiddelets påtenkte terapeutiske virkning og/eller sikkerhetsegenskaper. At utgangsmaterialene har 

ulike kilder (f.eks. for autologe legemidler for avansert terapi), er ikke tilstrekkelig til å underbygge en 

påstand om at to legemidler er ikke-lignende, eller 

— det er forskjeller i produksjonsteknologien som har vesentlig innvirkning på biologiske egenskaper og/eller 

biologisk aktivitet som er relevant for legemiddelets påtenkte terapeutiske virkning og/eller sikkerhets-

egenskaper. 

3.2) Legemidler for genterapi: To legemidler for genterapi skal ikke anses som lignende når det er forskjeller i 

terapeutisk sekvens, virusvektor, overføringssystem, regulerende sekvenser eller produksjonsteknologi som 

har betydelig innvirkning på biologiske egenskaper og/eller biologisk aktivitet som er relevant for 

legemiddelets påtenkte terapeutiske virkning og/eller sikkerhetsegenskaper. 

Forskjeller i den terapeutiske sekvensen uten vesentlig innvirkning på den påtenkte terapeutiske virkningen er 

ikke tilstrekkelig til å underbygge en påstand om at to legemidler for genterapi er ikke-lignende. 

3.3) Genmodifiserte celler: Betraktningene i 3.1) og 3.2) gjelder. 

4) Radioaktive legemidler 

Det samme radiofarmasøytiske aktive stoffet, eller et stoff som avviker fra det opprinnelige med hensyn til  

radionuklid, ligand, merkingssted eller den mekanismen som binder molekylet til radionukliden, forutsatt at det 

virker via den samme mekanismen, skal anses som lignende stoffer.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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 29. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1298 

av 11. juli 2018 

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 gebyrene 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 i 2017, offentliggjort av Den europeiske unions statistikkontor, var på 1,7 %. I betraktning av 

inflasjonstakten det året anses det 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. 

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 overgangs-

bestemmelser 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 28.9.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 239/2018 av  

5. desember 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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6) Forordning (EU) nr. 658/2014 bør derfor endres. 

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) «19 770 euro» endres til «20 110 euro». 

b) «13 290 euro» endres til «13 520 euro». 

2) I del II nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) I den innledende setningen endres «43 600 euro» til «44 340 euro». 

b) I bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i) «17 440 euro» endres til «17 740 euro». 

ii) «7 380 euro» endres til «7 510 euro». 

c) I bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i) «26 160 euro» endres til «26 600 euro». 

ii) «11 070 euro» endres til «11 260 euro». 

3) I del III nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd gjøres følgende endringer: 

i) «181 510 euro» endres til «184 600 euro». 

ii) «39 350 euro» endres til «40 020 euro». 

iii) «299 560 euro» endres til «304 660 euro». 

b) I annet ledd gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav a) endres «121 000 euro» til «123 060 euro». 

ii) I bokstav b) endres «147 240 euro» til «149 740 euro». 

iii) I bokstav c) endres «173 470 euro» til «176 420 euro». 

iv) I bokstav d) endres «199 700 euro» til «203 090 euro». 

c) I fjerde ledd bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i) «1 010 euro» endres til «1 030 euro». 

ii) «2 020 euro» endres til «2 050 euro». 

iii) «3 050 euro» endres til «3 100 euro». 

4) I del IV nr. 1 endres «68 euro» til «69 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 18. oktober 2018. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 11. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/895 

av 22. juni 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 74  

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal strukturen og størrelsen på gebyrene fastsatt i nevnte forordning ta 

hensyn til arbeidet som skal utføres av Det europeiske kjemikaliebyrå (Byrået) og vedkommende myndigheter, og skal 

settes til et nivå som sikrer at inntekten fra gebyrene, kombinert med andre inntektskilder som Byrået har, er 

tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved de tjenestene som ytes. 

2) Erfaringen som så langt er gjort av Byrået og dets komité for risikovurdering og for sosioøkonomisk analyse ved 

vurderingen av søknader om godkjenning, har vist at mengden arbeid forbundet med en slik vurdering avhenger i større 

grad av antallet bruksområder som det søkes om per søknad, enn av antallet søkere som i fellesskap har inngitt søknaden. 

Gebyret for en gitt søknad bør derfor være det samme uansett antall søkere; det bør ikke innkreves noe tilleggsgebyr for 

hver ytterligere søker. Den samme begrunnelsen gjelder også for avgifter som innkreves ved inngivelse av revisjons-

rapporter. En endring av gebyrene og avgiftene i henhold til dette vil lette den finansielle byrden for mindre aktører, som 

små og mellomstore bedrifter. 

3) Dersom det inngis en felles søknad om godkjenning, bør gebyrene og avgiftene deles mellom søkerne på en rettferdig 

og åpen måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, særlig når det gjelder små og mellomstore bedrifter. Det bør tas 

hensyn til eksisterende gebyr- og avgiftsreduksjoner for små og mellomstore bedrifter ved fordelingen av de samlede 

gebyrene og avgiftene. 

4) Dersom de foretakene som har inngitt en felles søknad om godkjenning, tilhører forskjellige størrelseskategorier som det 

gjelder forskjellige grunngebyrer for, bør det høyeste gebyret innkreves. 

5) Etter revisjonen av kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008(2) som ble foretatt i 2015, og på bakgrunn av erfaringen 

med behandling av godkjenningssøknader bør dessuten gebyrene og avgiftene for godkjenning justeres for å gjenspeile 

Byråets arbeidsbyrde. For dette formål bør tilleggsgebyrene og -avgiftene for hvert ytterligere bruksområde være bare 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 25.6.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 av 16. april 2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH) (EUT L 107 av 17.4.2008, s. 6), sist endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/864 (EUT L 139 av 

5.6.2015, s. 1). 
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litt lavere enn grunngebyret eller -avgiften. Nevnte tilleggsgebyrer eller -avgifter for hvert ytterligere bruksområde bør 

derfor økes. 

6) Forordning (EF) nr. 340/2008 bør derfor endres. 

7) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning ikke få anvendelse på søknader som inngis før datoen for ikraft-

tredelsen av denne forordning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 340/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 8 skal nr. 2 lyde: 

«2. Byrået skal innkreve et grunngebyr for alle søknader om godkjenning av et stoff, som fastsatt i vedlegg VI. Grunn-

gebyret skal dekke søknad om godkjenning for ett stoff og ett bruksområde. 

Byrået skal innkreve et tilleggsgebyr, som fastsatt i vedlegg VI til denne forordning, for hvert ytterligere bruksområde og 

for hvert ytterligere stoff som oppfyller definisjonen av en stoffgruppe i avsnitt 1.5 i vedlegg XI til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, og som inngår i søknaden. Det skal ikke innkreves noe tilleggsgebyr dersom det står flere søkere bak 

søknaden om godkjenning. 

Dersom søkerne som er part i den felles søknaden om godkjenning, tilhører forskjellige størrelseskategorier, skal det 

høyeste gebyret som får anvendelse på søkerne, innkreves i forbindelse med søknaden. 

Dersom det inngis en felles søknad om godkjenning, skal søkerne gjøre sitt ytterste for å dele avgiften mellom seg på en 

rettferdig og åpen måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, særlig når det gjelder små og mellomstore bedrifter. 

Byrået skal utstede én faktura som dekker grunngebyret og relevante tilleggsgebyrer.» 

2) I artikkel 9 skal nr. 2 lyde: 

«2. Byrået skal innkreve en grunnavgift for framlegging av enhver revisjonsrapport, som fastsatt i vedlegg VII. 

Grunnavgiften skal dekke framleggingen av en revisjonsrapport for ett stoff og ett bruksområde. 

Byrået skal innkreve en tilleggsavgift, som fastsatt i vedlegg VII til denne forordning, for hvert ytterligere bruksområde og 

for hvert ytterligere stoff som oppfyller definisjonen av en stoffgruppe i avsnitt 1.5 i vedlegg XI til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, og som omfattes av revisjonsrapporten. Dersom det står flere parter bak revisjonsrapporten, skal det ikke 

innkreves noen tilleggsavgift. 

Dersom foretakene som er part i inngivelsen av den felles revisjonsrapporten, tilhører forskjellige størrelseskategorier, skal 

den høyeste avgiften som får anvendelse på søkerne, innkreves i forbindelse med inngivelsen. 

Dersom det inngis en felles revisjonsrapport, skal innehaverne av godkjenningen gjøre sitt ytterste for å dele avgiften 

mellom seg på en rettferdig og åpen måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, særlig når det gjelder små og 

mellomstore bedrifter. 

Byrået skal utstede én faktura som dekker grunnavgiften og relevante tilleggsavgifter.» 

3) Vedlegg VI og VII erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 340/2008, sist endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2015/864(1), får anvendelse på søknader inngitt 

før 15. juli 2018. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/864 av 4. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og 

avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT L 139 av 5.6.2015, s. 1). 
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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. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG VI 

Gebyrer for søknader om godkjenning i henhold til artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Grunngebyr 54 100 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 10 820 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 48 690 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for mellomstore bedrifter 

Grunngebyr 40 575 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 8 115 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 36 518 euro 

Tabell 3 

Reduserte gebyrer for små bedrifter 

Grunngebyr 24 345 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 4 869 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 21 911 euro 

Tabell 4 

Reduserte gebyrer for svært små bedrifter 

Grunngebyr 5 410 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 1 082 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 4 869 euro 

VEDLEGG VII 

Avgifter for revisjon av en godkjenning i henhold til artikkel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardavgifter 

Grunnavgift 54 100 euro 

Tilleggsavgift per stoff 10 820 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 48 690 euro 
  



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/149 

 

Tabell 2 

Reduserte avgifter for mellomstore bedrifter 

Grunnavgift 40 575 euro 

Tilleggsavgift per stoff 8 115 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 36 518 euro 

Tabell 3 

Reduserte avgifter for små bedrifter 

Grunnavgift 24 345 euro 

Tilleggsavgift per stoff 4 869 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 21 911 euro 

Tabell 4 

Reduserte avgifter for svært små bedrifter 

Grunnavgift 5 410 euro 

Tilleggsavgift per stoff 1 082 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 4 869 euro» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1129 

av 13. august 2018 

om godkjenning av acetamiprid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter acetamiprid. 

2) Acetamiprid er vurdert til bruk i produkter av type 18, insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre 

leddyr, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Belgia ble utpekt til rapporterende medlemsstat, og landets vurderende vedkommende myndighet framla vurderings-

rapporten sammen med sine anbefalinger 27. juli 2015. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

14. desember 2017 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner(3). 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder acetamiprid, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk 

er oppfylt. 

6) Acetamiprid bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) I uttalelsene fra Det europeiske kjemikaliebyrå konkluderes det med at acetamiprid oppfyller kriteriene for å være et 

meget persistent (vP) og giftig (T) stoff i henhold til vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(4). Acetamiprid oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012, 

og bør anses som et stoff som bør erstattes. 

8) I henhold til artikkel 10 nr. 4 i forordning 528/2012 bør godkjenningen av et aktivt stoff som bør erstattes, være for et 

tidsrom på høyst sju år. 

9) Ettersom acetamiprid oppfyller kriteriene for klassifisering som svært persistent (vP) i samsvar med vedlegg XIII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006, bør behandlede produkter som er behandlet med eller inneholder acetamiprid, være 

behørig merket når de bringes i omsetning. 

10) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 14.8.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(3) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid, produkttype 18 ECHA/ 

BPC/185/2017, vedtatt 14. desember 2017. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Acetamiprid godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt 

i vedlegget er oppfylt. 

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. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

Acetamiprid IUPAC-betegnelse: 

(E)-N1-[(6-klor-3-pyridyl)-

metyl]-N2-cyano-N1-

metylacetamid 

EF-nr.: Ingen 

CAS-nr. 135410-20-7 

99,0 vektprosent 1. februar 2020 31. januar 2027 18 Acetamiprid anses som et stoff som bør erstattes i samsvar 

med artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 

nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som 

omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er 

tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive stoffet 

på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruks-

områdene som er vurdert, skal produktvurderingen ta 

særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere, 

b) spedbarn og småbarn som følge av indirekte 

eksponering, når produktet sprøytes av yrkesbrukere, 

c) overflatevann, sediment, jord, grunnvann for 

produkter som anvendes ved sprøyting eller ved 

pensling i stallbygninger, 

d) overflatevann, sediment, jord, grunnvann for 

produkter som anvendes ved sprøyting utendørs. 

3. For produkter som kan føre til rester i næringsmidler 

eller fôrvarer, skal behovet for å fastsette nye eller endre 

eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009(2) eller europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal 

eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak 

for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige vilkår 

      Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende 

vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et 

behandlet produkt som er behandlet med eller inneholder 

acetamiprid, skal påse at etiketten til det behandlede 

produktet inneholder opplysningene oppført i artikkel 58 

nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 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). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1130 

av 13. august 2018 

om godkjenning av cypermetrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter cypermetrin. 

2) Cypermetrin er vurdert til bruk i produkter av type 18, insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre 

leddyr, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Belgia ble utpekt til rapporterende medlemsstat, og landets vurderende vedkommende myndighet framla vurderings-

rapporten sammen med sine anbefalinger 15. april 2015. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 5. mai 2017 

Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner(3). 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder cypermetrin, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk 

er oppfylt. 

6) Cypermetrin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) Videre ble det i en forberedende kartleggingsundersøkelse til Kommisjonens konsekvensanalyse når det gjelder de ulike 

mulighetene for å fastsette kriterier for påvisning av hormonforstyrrende stoffer påvist et behov for ytterligere å 

undersøke cypermetrins hormonforstyrrende potensial(4). En vurdering av cypermetrins potensielle hormonforstyrrende 

egenskaper vil også foretas innenfor rammen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(5), og 

konklusjonene av denne forventes innen utgangen av 2018. På grunnlag av resultatet av vurderingen vil Kommisjonen 

avgjøre om det er behov for en fornyet vurdering av godkjenningen av cypermetrin som aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 14.8.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(3) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet cypermetrin, produkttype 18 ECHA/BPC/ 

153/2017, vedtatt 5. mai 2017. 

(4) KOM(2016) 350 endelig utgave. 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

2019/EØS/69/32 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Cypermetrin godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt 

i vedlegget er oppfylt. 

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. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Cypermetrin IUPAC-betegnelse: 

Cypermetrin cis:trans 40:60 (RS)-α-

cyano-3-fenoksybenzyl-(1RS)-cis, 

trans-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-

dimetylsyklopropan-karboksylat 

EF-nr.: 257-842-9 

CAS-nr. 52315-07-8 

≥ 92 % w/w 

Isomerforhold: cis:trans 

40:60 

1. juni 2020 31. mai 2030 18 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en 

søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning 

i risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere, 

b) indirekte eksponering av spedbarn og småbarn, 

c) overflatevann når det gjelder 

i) anvendelse på overflater innendørs og 

ii) anvendelse på yttervegger og i umiddelbar nærhet 

av bygninger i byområder, 

d) jordbunnen når det gjelder 

i) anvendelse på overflater innendørs, 

ii) anvendelse på yttervegger i landdistrikter og 

byområder og 

iii) anvendelse i umiddelbar nærhet av bygninger i 

landdistrikter, 

e) sediment når det gjelder 

i) anvendelse på overflater, kjemiske barrierer og 

behandling av sprekker og åpninger innendørs og 

ii) anvendelse på yttervegger og i umiddelbar nærhet 

av bygninger i byområder, 

f) grunnvann når det gjelder anvendelse på yttervegger og 

i umiddelbar nærhet av bygninger i byområder. 
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Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

       3. For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller 

fôrvarer, skal behovet for å fastsette nye eller endre 

eksisterende grenseverdier i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) 

vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier 

ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 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). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1131 

av 13. august 2018 

om godkjenning av penflufen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 9 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vurderende vedkommende myndighet i Det forente kongerike mottok 7. juli 2015 en søknad om godkjenning av det 

aktive stoffet penflufen til bruk i biocidprodukter av type 8, treimpregneringsmidler, som beskrevet i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Vurderende vedkommende myndighet i Det forente kongerike framla vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger 

28. februar 2017 i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse ble utarbeidet 14. desember 2017 av Komiteen for biocidprodukter, og det ble 

tatt hensyn til konklusjonene til vurderende vedkommende myndighet(2). 

4) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 8 som inneholder penflufen, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk 

er oppfylt. 

5) Penflufen bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 8, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

6) Ettersom uttalelsen fra Det europeiske kjemikaliebyrå konkluderer med at penflufen oppfyller kriteriene for klassifisering 

som svært persistent (vP) i samsvar med vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3), bør 

behandlede produkter som er behandlet med eller inneholder penflufen, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Penflufen godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 14.8.2018, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet penflufen, produkttype 8 ECHA/BPC/ 

184/2017, vedtatt 14. desember 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving 

av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 

91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2019/EØS/69/33 
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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 13. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Penflufen IUPAC-betegnelse: 

5-fluor-1,3-dimetyl-N- 

{2-[(2RS)-4-metylpentan- 

2-yl]fenyl}-1H-pyrazol- 

4-karboksamid 

EF-nr.: foreligger ikke 

CAS-nr. 494793-67-8 

980 g/kg (1:1 (R:S) enanti-

omerforhold) 

1. februar 2019 31. januar 2029 8 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko 

og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om 

godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risikovur-

deringen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som 

er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) industrielle brukere og yrkesbrukere, 

b) jord og grunnvann når det benyttes behandlet treverk som 

hyppig vil bli utsatt for værpåvirkning. 

3. På bakgrunn av risikoene som er påvist for jordbunnen, skal det 

særlig framgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for 

godkjente produkter at industriell bruk skal finne sted innenfor 

et lukket område eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag 

med spillbeskyttelse, og at nybehandlet tre etter behandlingen 

skal lagres under tak og/eller på et ugjennomtrengelig, hardt 

underlag for å hindre spill direkte til jord eller vann, og at 

eventuelt spill fra bruk av produktet skal samles opp for ombruk 

eller sluttbehandling. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet 

produkt som er behandlet med eller inneholder penflufen, skal påse 

at etiketten til det behandlede produktet inneholder opplysningene 

oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/720 

av 29. april 2015 

om endring av direktiv 94/62/EF med hensyn til å redusere forbruket av bæreposer i tynn plast(*) 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF(4) ble vedtatt for å forebygge eller redusere miljøvirkningene av emballasje 

og emballasjeavfall. Selv om bæreposer i plast anses som emballasje i henhold til nevnte direktiv, inneholder det ikke 

særlige tiltak med hensyn til forbruket av slike poser. 

2) Det nåværende forbruksnivået for bæreposer i plast fører til store avfallsmengder og ineffektiv ressursutnyttelse, og 

forventes å øke dersom ingen tiltak treffes. Forsøpling med bæreposer i plast er miljøforurensende og forverrer det 

omfattende problemet med avfall i vannforekomster, hvilket truer økosystemer i vann over hele verden. 

3) Videre har akkumuleringen av bæreposer i plast i miljøet en tydelig negativ innvirkning på visse økonomiske 

virksomheter. 

4) Bæreposer i plast med en veggtykkelse på under 50 mikrometer («bæreposer i tynn plast»), som utgjør størstedelen av 

det samlede antallet bæreposer i plast som forbrukes i Unionen, ombrukes sjeldnere enn bæreposer i tykkere plast. 

Følgelig blir bæreposer i tynn plast raskere til avfall og bidrar på grunn av sin lave vekt oftere til forsøpling. 

5) Nåværende gjenvinningsgrad for bæreposer i tynn plast er svært lav og vil på grunn av en rekke praktiske og 

økonomiske vanskeligheter sannsynligvis ikke stige til et betydelige nivå i nær framtid. 

6) I henhold til avfallshåndteringshierarkiet kommer forebygging først. Bæreposer i plast tjener flere formål og forbruket 

av dem vil fortsette i framtiden. For å sikre at de bæreposene i plast som er nødvendige, ikke ender opp som avfall i 

miljøet, bør det foreligge egnede tiltak, og forbrukerne bør informeres om riktig avfallsbehandling. 

7) Forbruksnivåer for bæreposer i plast varierer betydelig innenfor Unionen som følge av forskjeller i forbruksvaner, 

miljøbevissthet og hvor effektive politiske tiltak medlemsstatene treffer. Visse medlemsstater har lykkes med å redusere 

forbruket av bæreposer i plast betydelig og gjennomsnittsforbruket i de sju medlemsstatene som har oppnådd de beste 

resultatene, utgjør bare 20 % av det gjennomsnittlige forbruket i Unionen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 6.5.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 242/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 214 av 8.7 2014, s. 40. 

(2) EUT C 174 av 7.6.2014, s. 43. 

(3) Europaparlamentets holdning av 16. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 2. mars 2015 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 28. april 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall (EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10). 

2019/EØS/69/34 
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8) Tilgangen på opplysninger om gjeldende forbruksnivåer for bæreposer i tynn plast samt disse opplysningenes nøy-

aktighet varierer mellom medlemsstatene. Nøyaktige og sammenlignbare opplysninger om forbruket er avgjørende for å 

kunne vurdere effektiviteten av reduksjonstiltakene og sikre ensartede gjennomføringsvilkår. Det bør derfor utvikles en 

felles metode for beregning av det årlige forbruket av bæreposer i tynn plast per person med sikte på å overvåke 

framdriften i å redusere forbruket av disse posene. 

9) Det har også vist seg at forbrukeropplysninger spiller en avgjørende rolle for å nå mål om en reduksjon i forbruket av 

bæreposer i plast. Det er derfor nødvendig med innsats på institusjonelt plan for å øke bevisstheten om miljøvirkningene 

av bæreposer i plast og for å få slutt på den nåværende oppfatningen av plast som en uskadelig og billig vare. 

10) For å fremme varige reduksjoner i gjennomsnittlig forbruksnivå for bæreposer i tynn plast bør medlemsstatene treffe 

tiltak for å vesentlig redusere forbruket av bæreposer i tynn plast i tråd med de overordnede målene for unionens avfalls-

politikk og avfallshåndteringshierarki fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(1). Slike reduksjonstiltak 

bør ta hensyn til gjeldende forbruksnivåer for bæreposer i plast i de enkelte medlemsstater, da høyere nivåer krever mer 

omfattende innsats, og ta hensyn til de reduksjoner som allerede er oppnådd. For å overvåke framdriften med hensyn til 

å redusere forbruket av bæreposer i tynn plast er det nødvendig at nasjonale myndigheter framlegger opplysninger om 

forbruket av disse i samsvar med artikkel 12 i direktiv 94/62/EF. 

11) De tiltakene medlemsstatene skal treffe, kan omfatte bruk av økonomiske virkemidler som prisfastsettelse, skatter og 

avgifter, som har vist seg å være særlig effektive for å redusere forbruket av bæreposer i plast, samt markedsførings-

restriksjoner slik som forbud ved unntak fra artikkel 18 i direktiv 94/62/EF, forutsatt at disse restriksjonene er 

forholdsmessige og ikke-diskriminerende. 

12) Disse tiltakene kan variere avhengig av miljøvirkningene av bæreposer i tynn plast når de gjenvinnes eller slutt-

behandles, deres materialgjenvinnings- og komposteringsegenskaper, deres holdbarhet eller den særlige tiltenkte bruken 

av disse posene, og idet det tas hensyn til eventuelle skadelige substitusjonseffekter. 

13) Medlemsstatene kan velge å unnta bæreposer i plast med en veggtykkelse på under 15 μm («bæreposer i svært tynn 

plast») som brukes som primæremballasjen for næringsmidler i løsvekt, når det kreves av hygienehensyn eller når 

bruken av dem forhindrer matsvinn. 

14) Medlemsstatene kan fritt bruke inntekter generert av tiltak som er vedtatt i henhold til direktiv 94/62/EF for å oppnå en 

varig reduksjon i forbruket av bæreposer i tynn plast. 

15) Holdningskampanjer rettet mot forbrukere generelt samt undervisningsprogrammer for barn kan spille en viktig rolle når 

det gjelder å redusere forbruket av bæreposer i plast. 

16) I europeisk standard EN 13432 «Krav til emballasje som er gjenvinnbar gjennom kompostering og biologisk nedbryting 

— Prøvingsplan og vurderingskriterier for endelig godkjenning av emballasje» angis hvilke egenskaper et materiale må 

ha for å anses som «komposterbart», det vil si at det kan materialgjenvinnes gjennom en organisk gjenvinningsprosess 

bestående av kompostering og anaerob nedbryting. Kommisjonen bør anmode Den europeiske standardiserings-

organisasjon om å utarbeide en egen standard for emballasje som kan hjemmekomposteres. 

17) Det er viktig å sikre unionsomfattende anerkjennelse av etiketter eller merker for bæreposer i biologisk nedbrytbar og 

komposterbar plast. 

18) Noen bæreposer i plast er merket som «biologisk nedbrytbar ved oksidasjon» eller «nedbrytbar ved oksidasjon» av 

produsentene av disse. I slike poser er det blandet tilsetningsstoffer i konvensjonell plast. På grunn av forekomsten av 

disse tilsetningsstoffene fragmenteres plasten over tid til små partikler som forblir i miljøet. Det kan derfor være 

villedende å vise til slike poser som «biologisk nedbrytbare» ettersom de ikke nødvendigvis er en løsning på problemet 

med forsøpling, men derimot kan bidra til å øke forurensningen. Kommisjonen bør undersøke virkningen av bruk av 

bæreposer i plast som er nedbrytbar ved oksidasjon, på miljøet, og framlegge en rapport for Europaparlamentet og 

Rådet, herunder eventuelt en rekke tiltak for å begrense forbruket eller redusere skadelige virkninger.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 
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19) Tiltak som skal treffes av medlemsstatene for å redusere forbruket av bæreposer i plast, bør føre til en vedvarende 

reduksjon i forbruket av bæreposer i tynn plast, og bør ikke føre til en samlet økning i produksjonen av emballasje. 

20) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med kommisjonsmeldingen Veikartet for et ressurseffektivt Europa, og de 

bør bidra til tiltakene mot havforsøpling som er truffet i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/56/EF(1). 

21) Direktiv 94/62/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 94/62/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 skal nye numre lyde: 

«1a. «plast» en polymer som, i henhold til artikkel 3 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(*), 

kan være tilsatt tilsetningsstoffer eller andre stoffer, og som kan fungere som en strukturell hovedbestanddel i 

bæreposer, 

1b. «bæreposer i plast» bæreposer, med eller uten håndtak, som er laget av plast, og som utleveres til forbrukerne på 

utsalgssteder for varer eller produkter, 

1c. «bæreposer i tynn plast» bæreposer i plast med en veggtykkelse på under 50 mikrometer, 

1d. «bæreposer i svært tynn plast» bæreposer i plast med en veggtykkelse på under 15 mikrometer som er nødvendige av 

hygienehensyn eller som benyttes som primæremballasje for næringsmidler i løsvekt, når dette bidrar til å unngå 

matsvinn, 

1e. «bæreposer i plast som er nedbrytbar ved oksidasjon» bæreposer i plast laget av plastmaterialer som inneholder 

tilsetningsstoffer som påskynder fragmenteringen av plastmaterialet til mikrofragmenter.» 

 ________________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning( EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om 

endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF 

(EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1).» 

2)  I artikkel 4 skal nye numre lyde: 

«1a.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å oppnå en varig reduksjon i forbruket av bæreposer i tynn plast på deres 

territorium. 

 Disse tiltakene kan omfatte nasjonale reduksjonsmål, opprettholdelse eller innføring av økonomiske virkemidler samt 

markedsføringsrestriksjoner som unntak fra artikkel 18, forutsatt at disse restriksjonene er forholdsmessige og ikke-

diskriminerende. 

 Slike tiltak kan variere avhengig av miljøvirkningene av bæreposer i tynn plast når de er gjenvunnet eller sluttbehandlet, 

deres komposteringsegenskaper, holdbarhet eller særlige tiltenkte bruk. 

 De tiltak som treffes av medlemsstatene, skal omfatte ett eller begge av følgende: 

a)  Vedtakelse av tiltak som sikrer at det årlige forbruksnivået ikke overstiger 90 bæreposer i tynn plast per person innen 

31. desember 2019 og 40 bæreposer i tynn plast per person innen 31. desember 2025, eller tilsvarende mål fastsatt i 

vekt. Bæreposer i svært tynn plast kan unntas fra nasjonale forbruksmål. 

b)  Vedtakelse av instrumenter for å sikre at bæreposer i tynn plast innen 31. desember 2018 ikke ytes vederlagsfritt på 

utsalgssteder for varer eller produkter, med mindre like effektive instrumenter gjennomføres. Bæreposer i svært tynn 

plast kan unntas fra disse tiltakene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/56/EF av 17. juni 2008 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området havmiljø-

politikk (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 av 25.6.2008, s. 19). 
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 Fra 27. mai 2018 skal medlemsstatene rapportere om det årlige forbruket av bæreposer i tynn plast når de framlegger 

opplysninger om emballasje og emballasjeavfall for Kommisjonen i samsvar med artikkel 12. 

 Innen 27. mai 2016 skal Kommisjonen vedta en gjennomføringsrettsakt om fastsettelse av metoden for beregning av det 

årlige forbruket av bæreposer i tynn plast per person og om tilpasning av rapporteringsskjemaene som er vedtatt i henhold 

til artikkel 12 nr. 3. Denne gjennomføringsrettsakten skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité fastsatt i 

artikkel 21 nr. 2. 

1b.  Uten at det berører artikkel 15, kan medlemsstatene treffe tiltak, for eksempel økonomiske virkemidler og nasjonale 

reduksjonsmål, når det gjelder alle typer bæreposer i plast, uavhengig av deres veggtykkelse. 

1c.  Kommisjonen og medlemsstatene skal minst en gang i løpet av det første året etter 27. november 2016, aktivt opp-

muntre til offentlige opplysnings- og holdningskampanjer om de skadelige virkninger et overdrevet forbruk av bæreposer i 

tynn plast har for miljøet.» 

3)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 8a 

Særlige tiltak for bæreposer i biologisk nedbrytbar og komposterbar plast 

 Innen 27. mai 2017 skal Kommisjonen vedta en gjennomføringsrettsakt om fastsettelse av spesifikasjoner for etiketter eller 

merker for å sikre unionsomfattende anerkjennelse av bæreposer i biologisk nedbrytbar og komposterbar plast og for å gi 

forbrukerne korrekte opplysninger om slike posers komposteringsegenskaper. Denne gjennomføringsrettsakten skal vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité fastsatt i artikkel 21 nr. 2. 

 Senest 18 måneder etter vedtakelsen av gjennomføringsrettsakten skal medlemsstatene sikre at bæreposer i biologisk 

nedbrytbar og komposterbar plast er merket i henhold til spesifikasjonene fastsatt i gjennomføringsrettsakten.» 

4)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 20a 

Rapport om bæreposer i plast 

1.  Innen 27. november 2021 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet der den vurderer 

hvor effektiviteten av tiltakene i artikkel 4 nr. 1a for å bekjempe forsøpling, endre forbrukeratferd og fremme avfalls-

forebygging på unionsplan. Dersom vurderingen viser at de vedtatte tiltakene ikke er virkningsfulle, skal Kommisjonen 

undersøke andre muligheter for å oppnå en reduksjon i forbruket av bæreposer i tynn plast, herunder fastsettelse av 

realistiske og oppnåelige mål på unionsplan, og, der det er hensiktsmessig, framlegge forslag til regelverk. 

2.  Innen 27. mai 2017 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en undersøkelse av 

hvilken innvirkning bruk av bæreposer i plast som er nedbrytbar ved oksidasjon, har på miljøet, og, der det er 

hensiktsmessig, framlegge forslag til regelverk. 

3.  Innen 27. mai 2017 skal Kommisjonen vurdere livssyklusvirkninger av forskjellige muligheter for å redusere for-

bruket av bæreposer i svært tynn plast, og, der det er hensiktsmessig, framlegge forslag til regelverk.» 

5)  I artikkel 22 nr. 3a erstattes første ledd med følgende ledd: 

«3a.  Forutsatt at målene fastsatt i artikkel 4 og 6 nås, kan medlemsstatene innarbeide bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1a og 

7 ved avtaler mellom vedkommende myndigheter og de berørte økonomiske sektorene.» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 27. november 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/165 

 

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 bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

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 Strasbourg 29. april 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 President President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2018/771 

av 25. januar 2018 

om gjeldende systemer for vurdering og verifisering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 305/2011 av ytelsen til forankringsanordninger som brukes på byggverk og er beregnet på å hindre eller 

stoppe fall fra høyder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte 

vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF(1), særlig artikkel 28 og artikkel 60 

bokstav h), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det finnes ikke en egnet beslutning som omhandler vurdering og verifisering av ytelse for forankringsanordninger som 

brukes på byggverk og er beregnet på å hindre eller stoppe fall fra høyder («forankringsanordninger»). Det er derfor 

nødvendig å fastsette hvilket system for vurdering og verifisering av ytelsen som gjelder for forankringsanordninger. 

2) Idet det tas hensyn til at forankringsanordninger er beregnet på å hindre eller stoppe fall fra høyder, er det 

hensiktsmessig å velge et system for vurdering og verifisering av byggevarers ytelse som omfatter løpende overvåking, 

vurdering og evaluering av produsentens produksjonskontroll i fabrikk og kontroll av stikkprøver tatt av det meldte 

produktsertifiseringsorganet på produksjonsanlegget eller på produsentens lagringsanlegg. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på forankringsanordninger som brukes på byggverk og er beregnet på å hindre eller stoppe fall 

fra høyder. 

Artikkel 2 

Forankringsanordningene nevnt i artikkel 1 skal vurderes og verifiseres når det gjelder deres ytelse i forhold til deres vesentlige 

egenskaper i samsvar med systemet angitt i vedlegget. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 25. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 25.5.2018, s. 82, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 243/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5. 

2019/EØS/69/35 
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VEDLEGG 

SYSTEM FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

Produkter og tiltenkt bruk Vesentlige egenskaper Gjeldende system 

Forankringsanordninger som brukes på byggverk og er 

beregnet på å hindre eller stoppe fall fra høyder 

For alle vesentlige egenskaper 1+ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/608 

av 19. april 2018 

om fastsettelse av tekniske kriterier for elektronisk merking av skipsutstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om oppheving av 

rådsdirektiv 96/98/EF(1), særlig artikkel 11 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2014/90/EU gir Kommisjonen gjennomføringsmyndighet til å fastsette hensiktsmessige tekniske kriterier for 

elektroniske merkers utforming, funksjon, påføring og bruk. 

2) Det er utført en nytte- og kostnadsanalyse(2) som gir en positiv vurdering av bruken av elektroniske merker som et 

tillegg til rattmerket. 

3) Elektronisk merking av skipsutstyr krever ikke store investeringer, men medfører fordeler for produsenter, rederier, 

driftsansvarlige selskaper og markedstilsynsmyndigheter. 

4) Spesifikasjonene fastsatt i denne forordning bygger på en sammenligning av tilgjengelig teknologi som ble gjort 

innenfor rammen av nytte- og kostnadsanalysen, samt på forslagene i samme analyse om en hensiktsmessig struktur på 

kodene som brukes til identifikasjon av skipsutstyr. 

5) Sammenligningen av eksisterende databærere og arkitekturer for datautveksling innenfor rammen av nytte- og 

kostnadsanalysen førte til en anbefaling om å bruke datamatrisekoder og radiofrekvensidentifikasjon (RFID) som de 

mest hensiktsmessige teknologiene. 

6) Det framgikk også av nytte- og kostnadsanalysen at den begrensede lagringskapasiteten på det elektroniske merket 

krever at informasjonen på det elektroniske merket inneholder en lenke til databaser med mer detaljert informasjon. 

Datamatrisekodene og radiofrekvensidentifikasjonen (RFID) som angis i denne forordning, inneholder nøkkel-

informasjon som gjør en slik kobling mulig. 

7) En entydig identifikasjon av skipsutstyr, basert på en standardisert kodestruktur uavhengig av type elektronisk merke, 

bør derfor brukes. Denne identifikasjonen bør være så fleksibel at den gir brukere direkte tilgang til de mest relevante 

databasene for skipsutstyr. 

8) Formatet for koding av nødvendig informasjon på databæreren bør være basert på ISO-standarder. Formatet bør også 

gjøre det mulig å kode tilleggsinformasjon som produsentene kan bruke, særlig siden produsentene bør kunne integrere 

ytterligere sikkerhetselementer i databæreren for bedre å kunne identifisere forfalskede produkter. 

9) For å være lett gjenkjennelige ved visuell inspeksjon bør skipsutstyr med elektroniske merker som erstatter rattmerket, 

være påført et passende symbol. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 

forurensning fra skip (COSS). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning menes med 

1) «elektronisk merke» et merke med radiofrekvensidentifikasjon (RFID) eller med en datamatrisekode, 

2) «applikasjonsidentifikator» et numerisk prefiks som angir betydningen av og formatet på kodede dataelementer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 20.4.2018, s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 244/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 146. 

(2) «The possible introduction of an electronic tag as a supplement or a replacement of the wheel mark in marine equipment», anbuds-

innbydelse nr. MOVE/D2/2015-372 V1.0 fra Europakommisjonens generaldirektorat for samferdsel og transport. 

2019/EØS/69/36 
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Artikkel 2 

Produsenter av skipsutstyr kan bruke følgende elektroniske merker som angitt i vedlegget: 

a) RFID-brikker som er permanent festet på skipsutstyret. 

b) Optisk lesbare merker med datamatrisekoder som er permanent festet på skipsutstyret. 

c) Optisk lesbare merker med datamatrisekoder som er permanent påført skipsutstyret. 

Artikkel 3 

Elektroniske RFID-brikker som erstatter rattmerket, skal vise symbolet angitt i nr. 3.1 eller 3.2 i vedlegget på en synlig, lett 

leselig og uutslettelig måte, enten på selve brikkene eller ved siden av dem. 

Skipsutstyr med optisk lesbare merker med datamatrisekoder som erstatter rattmerket, skal vise symbolet angitt i nr. 3.3 i 

vedlegget på en synlig, lesbar og uutslettelig måte, enten på selve merkene eller ved siden av dem. 

Artikkel 4 

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 19. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. Identifikasjon av skipsutstyr 

1.1. Elektroniske merker for skipsutstyr skal inneholde en elektronisk lesbar identifikasjon i form av radiofrekvens-

identifikasjon (RFID) eller en optisk lesbar datamatrisekode med følgende informasjon: 

a) En egnet applikasjonsidentifikator i samsvar med ISO/IEC 15434:2006 og ISO/IEC 15418:2016 ved hjelp av enten en 

ASC MH10-dataidentifikator eller en GS1-applikasjonsidentifikator. 

b) Type samsvarsvurderingsmodul(er) angitt i vedlegg II til direktiv 2014/90/EU som brukes til samsvarsvurderingen 

[ett alfabetisk tegn]. 

c) Det meldte organets identifikasjonsnummer tildelt av Kommisjonen i samsvar med nr. 3.1 i vedlegg IV til direktiv 

2014/90/EU [fire sifre]. 

d) Nummeret/numrene på attestene for verifisering av enkelteksemplarer (modul G) eller EF-typeprøving og 

typesamsvar (modul B og D, E eller F) [høyst 20 alfanumeriske tegn]. 

1.2. I tillegg til informasjonen som angis i henhold til nr. 1.1, kan elektroniske merker også inneholde informasjon om 

nummeret på produksjonsstedet, en produktkode, parti- eller produksjonsnummer og/eller ytterligere informasjon som 

produsenten har utformet i samsvar med ISO/IEC 15434:2006 [ved hjelp av enten ASC MH10-dataidentifikatorer eller 

GS1-applikasjonsidentifikatorer]. 

1.3. Eksempler: 

Modul B + D [se nr. 1.2.] + ([passende identifikator]) B 0575 40123 + D 0038 040124 

Modul B + E: [se nr. 1.2.] + ([passende identifikator]) B 0575 40123 + E 0038 040125 

Modul B + F: [se nr. 1.2.] + ([passende identifikator]) B 0575 40123 + F 0038 040126 

Modul G: [se nr. 1.2.] + ([passende identifikator]) G 0575 040126. 

2. Elektroniske merker 

2.1. RFID-brikker 

RFID-transpondere skal fungere i frekvensområdet 860 MHz til 960 MHz i samsvar med ISO/IEC 18000-6:2004 type C. 

Det elektroniske merket skal festes på det berørte skipsutstyret på en holdbar måte, slik at det forblir lesbart i hele 

skipsutstyrets forventede levetid. 

2.2. Datamatrisekoder 

Datamatrisekodene skal være i samsvar med ISO/IEC-standard 16022:2006. 

Det elektroniske merket skal påføres direkte eller festes på det berørte skipsutstyret på en holdbar måte, slik at det forblir 

lesbart i hele skipsutstyrets forventede levetid. 

3. Symboler 

3.1.  
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3.2. 

3.3. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/492 

av 21. mars 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

forordning (EF) nr. 883/2004 

(Tekst som er relevant for EØS og Sveits)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeord-

ninger(1), særlig artikkel 88, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(2), særlig artikkel 92, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å ta hensyn til endringer i lovgivningen i visse medlemsstater eller til deres ønsker om å forenkle anvendelsen av 

systemet for koordinering fastsatt ved forordning (EF) nr. 883/2004 og nr. 987/2009 har medlemsstatene overfor Den 

administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger fremmet anmodninger om endring av visse vedlegg til 

nevnte forordninger. 

2) Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger har godkjent de foreslåtte endringene og fremmet 

forslag til Kommisjonen om teknisk tilpasning av vedleggene. 

3) Kommisjonen kan godta de aktuelle forslagene. 

4) Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 883/2004 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) I avsnittet «ESTLAND» skal ny bokstav d) tilføyes etter bokstav c): 

«d) Arbeidsevneytelse innvilget i henhold til lov om arbeidsevneytelse.» 

b) Avsnittet «SVERIGE» skal lyde: 

«SVERIGE 

Inntektsavhengig ytelse ved sykdom og inntektsavhengig aktivitetskompensasjon (kapittel 34 i sosialforsik-

ringsloven).»  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 22.3.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 246/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 17 av 

28.2.2019, s. 1. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 
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c) Avsnittet «DET FORENTE KONGERIKE» skal lyde: 

«DET FORENTE KONGERIKE 

Sysselsettingsbidrag og støttebidrag (Employment and Support Allowance – ESA) 

a) For ytelser som er innvilget før 1. april 2016, er ESA en kontantytelse ved sykdom for de første 91 dagene 

(vurderingsfasen). Fra den 92. dagen (hovedfasen) gjøres ESA om til en uførhetsytelse. 

b) For ytelser som er innvilget 1. april 2016 eller senere, er ESA en kontantytelse ved sykdom for de første 

365 dagene (vurderingsfasen). Fra den 366. dagen gjøres ESA (støttegruppen) om til en uførhetsytelse. 

Storbritannias lovgivning: Del 1 av lov om velferdsreform av 2007. 

Nord-Irlands lovgivning: Del 1 av lov om velferdsreform (Nord-Irland) av 2007.» 

2) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) I del 1 skal avsnittet «POLEN» lyde: 

«POLEN 

Alle søknader om uførepensjon, alderspensjon i henhold til ordningen med faste ytelser og etterlattepensjon, unntatt i 

tilfeller der total trygdetid tilbakelagt etter mer enn én medlemsstats lovgivning er minst 20 år for kvinner og 25 år for 

menn, men nasjonal trygdetid er kortere enn nevnte perioder (men ikke kortere enn 15 år for kvinner og 20 år for menn) 

og beregningen foretas etter artikkel 27 og 28 i lov av 17. desember 1998 (Polens offisielle lovtidende 2015,  

punkt 748).» 

b) I del 1 skal avsnittet «SVERIGE» lyde: 

«SVERIGE 

a) Søknader om alderspensjon i form av garantipensjon (kapittel 66 og 67 i sosialforsikringsloven). 

b) Søknader om alderspensjon i form av tilleggspensjon (kapittel 63 i sosialforsikringsloven).» 

c) I del 1 i avsnittet «DET FORENTE KONGERIKE» skal første punktum lyde: 

«Alle søknader om alderspensjon, statspensjon i henhold til del 1 i pensjonsloven av 2014, enkepensjon og ytelser ved 

dødsfall, unntatt der følgende er tilfelle i løpet av et skatteår som begynner 6. april 1975 eller senere:» 

d) I del 2 skal avsnittet «SVERIGE» lyde: 

«SVERIGE 

Alderspensjon i form av inntektspensjon og premiepensjon (kapittel 62 og 64 i sosialforsikringsloven).» 

3) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a) I del I skal avsnittet «SVERIGE» lyde: 

«SVERIGE 

Inntektsavhengig ytelse ved sykdom og inntektsavhengig aktivitetskompensasjon (kapittel 34 i sosialforsikringsloven). 
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Garantipensjon og garantert kompensasjon som erstatning for fullstendige statspensjoner i henhold til den lovgivning 

om statspensjon som gjaldt før 1. januar 1993, og full statspensjon som utbetalt i henhold til overgangsregler i 

lovgivning gjeldende fra nevnte dato.» 

b) I del II skal avsnittet «SVERIGE» lyde: 

«SVERIGE 

Ytelse ved sykdom og aktivitetskompensasjon i form av garantikompensasjon (kapittel 35 i sosialforsikringsloven). 

Etterlattepensjon beregnet på grunnlag av godskrevne forsikringsperioder (kapittel 76–85 i sosialforsikringsloven).» 

Artikkel 2 

I forordning (EF) nr. 987/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg 1: 

a) Avsnittet «BELGIA — IRLAND» utgår. 

b) Avsnittet «DANMARK — HELLAS» utgår. 

2) I vedlegg 3: 

a) Avsnittet «NEDERLAND» utgår. 

b) Avsnittet «FINLAND» utgår. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 2 nr. 2 får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 21. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/51/EU 

av 16. april 2014 

om endring av direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 

og (EU) nr. 1095/2010 med hensyn til myndigheten til 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, 53, 62 og 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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 tilsynet med 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 en rekke resolusjoner både før og under finanskrisen oppfordret Europaparlamentet til en endring i retning av et mer 

integrert europeisk tilsyn for å sikre reelt like konkurransevilkår for alle aktører på unionsplan, og for at dette tilsynet 

skal gjenspeile den økte integrasjonen av finansmarkedene i Unionen, særlig i sine resolusjoner av 13. april 2000 om 

kommisjonsmeldingen om gjennomføring av rammebestemmelsene for finansmarkedene: 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 anbefalinger til Kommisjonen om oppfølging av Lamfalussy-prosessen: framtidig 

tilsynsstruktur, og 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 gjenforsikring (Solvens II) og av 23. april 2009 om 

forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om kredittvurderingsbyråer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 22.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 247/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 159 av 28.5.2011, s. 10. 

(2) EUT C 218 av 23.7.2011, s. 82. 

(3) Europaparlamentets holdning av 11. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

2019/EØS/69/38 
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3)  I november 2008 ga Kommisjonen en høynivågruppe ledet av Jacques de Larosière i oppgave å utarbeide anbefalinger 

for hvordan den europeiske tilsynsordningen kunne styrkes for å gi Unionens borgere 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 skulle 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 finanstilsynssystem bestående av tre europeiske tilsynsmyndigheter – en for 

banksektoren, en for verdipapirsektoren og en for forsikrings- og tjenestepensjonssektoren – og at det opprettes et 

europeisk råd for systemrisiko. 

4)  Finansiell stabilitet er en forutsetning for at det i realøkonomien skal kunne skapes arbeidsplasser, ytes kreditter og 

skapes vekst. Finanskrisen har avdekket alvorlige mangler ved tilsynet med finansinstitusjoner og -markeder, noe som 

har ført til at det ikke har vært mulig å forutse en negativ utvikling på makroplan eller hindre en opphopning av for store 

risikoer i finanssystemet. 

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. Det anbefalte også at systemet bør ta sikte på å 

oppgradere kvaliteten på og samsvaret i nasjonalt tilsyn, styrke tilsynet med konserner som driver grensekryssende 

virksomhet, og innføre et felles europeisk regelverk for alle finansinstitusjoner i det indre marked. Det understreket at de 

europeiske tilsynsmyndighetene (heretter kalt «ESA-myndighetene») også bør ha myndighet til å føre tilsyn med 

kredittvurderingsbyråer, og oppfordret Kommisjonen til å utarbeide konkrete forslag til hvordan Det europeiske 

finanstilsynssystem (ESFS) kan spille en betydelig rolle i krisesituasjoner. 

6)  I 2010 vedtok Europaparlamentet og Rådet tre forordninger om opprettelse av ESA-myndighetene, europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil-

synsmyndighet)(1), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 om opprettelse av en europeisk 

tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) (EIOPA)(2) og europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet) (ESMA)(3), som del av ESFS. 

7)  For at ESFS skal kunne arbeide effektivt, er det nødvendig å foreta endringer i Unionens regelverksakter på de tre ESA-

myndighetenes virksomhetsområde. Slike endringer gjelder fastsettelsen av omfanget av visse former for myndighet 

som ESA-myndighetene har, integreringen av visse former for myndighet i eksisterende prosesser som er opprettet ved 

relevante regelverksakter fra Unionen, og endringer som skal sikre at ESA-myndighetene fungerer på en smidig og 

effektiv måte innenfor rammen av ESFS. 

8)  I forbindelse med opprettelsen av ESA-myndighetene bør det derfor utarbeides et felles regelverk som sikrer ensartet 

harmonisering og anvendelse, noe som bidrar til at det indre marked fungerer enda mer effektivt, og at tilsyn på 

mikronivå gjennomføres mer effektivt. I henhold til forordningene om opprettelse av ESFS kan ESA-myndighetene 

gjennom delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter utarbeide utkast til tekniske standarder på 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). Et første sett av slike områder er fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU(4), men dette direktiv bør fastsette et ytterligere sett av områder, særlig 

for europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 2009/138/EF(5), for europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009(6) og for forordning (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.  

  

(1) 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). 

(2) 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). 

(3) 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 kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU av 24. november 2010 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) (EUT 

L 331 av 15.12.2010, s. 120). 

(5) 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). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1). 
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9)  De berørte regelverksaktene bør fastsette på hvilke områder ESA-myndighetene har myndighet til å utarbeide utkast til 

tekniske standarder, og hvordan disse standardene skal vedtas. De berørte regelverksaktene bør, når det gjelder delegerte 

rettsakter, fastsette bestanddeler, vilkår og spesifikasjoner i samsvar med artikkel 290 i TEUV. 

10)  Ved fastsettelsen av områder som det bør vedtas tekniske standarder for, bør det oppnås en rimelig balanse 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 de berørte 

regelverksaktenes mål nås, samtidig som det sikres at politiske beslutninger treffes av Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen i samsvar med deres vanlige framgangsmåter. 

11)  Områder som omfattes av tekniske standarder, bør være rent tekniske områder der utarbeiding av standardene krever 

tilsynseksperters sakkunnskap. De tekniske reguleringsstandardene som vedtas som delegerte rettsakter i henhold til 

artikkel 290 i TEUV, bør ytterligere utvikle, spesifisere og fastsette vilkårene for ensartet harmonisering av reglene som 

inngår i regelverksakter som er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet, for å utfylle eller endre enkelte ikke-

grunnleggende bestemmelser i regelverksakten. På den annen side bør tekniske gjennomføringsstandarder som vedtas i 

form av gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 291 i TEUV, fastsette vilkårene for en ensartet anvendelse av 

regelverksakter. Tekniske standarder bør ikke innebære politiske valg. 

12)  Når det gjelder tekniske reguleringsstandarder, er det hensiktsmessig å anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, alt etter hva som 

er relevant. Tekniske gjennomføringsstandarder bør vedtas etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 15 i forordning 

(EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010, alt etter hva som er relevant. 

13)  Tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder bør bidra til et felles regelverk for regulering av finansielle tjenester 

i samsvar med Det europeiske råds konklusjoner fra juni 2009. I den grad visse krav i Unionens regelverksakter ikke er 

fullstendig harmonisert, og i samsvar med føre var-prinsippet for tilsyn, bør tekniske regulerings- og gjennom-

føringsstandarder som videreutvikler, spesifiserer eller fastsetter vilkårene for anvendelse av disse kravene, ikke hindre 

at medlemsstater kan kreve ytterligere opplysninger eller pålegge strengere krav. Tekniske regulerings- og gjennom-

føringsstandarder bør derfor tillate at medlemsstatene krever ytterligere opplysninger eller pålegger strengere krav på 

særlige områder når dette er tillatt i henhold til de berørte regelverksaktene. 

14)  I samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 bør ESA-myndighetene, 

dersom det er hensiktsmessig, gjennomføre åpne offentlige høringer om tekniske reguleringsstandarder eller gjennom-

føringsstandarder og analysere de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene før de framlegger disse standardene for 

Kommisjonen. 

15)  Tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder bør kunne omfatte overgangstiltak med egnede frister, dersom 

kostnadene for en umiddelbar gjennomføring er for høye i forhold til nytten. 

16)  Når dette direktiv vedtas, er arbeidet med forberedelsen av og høringen om det første settet av tiltak for å gjennomføre 

rammereglene i henhold til direktiv 2009/138/EF godt i gang. For at disse tiltakene skal kunne ferdigstilles innen kort 

tid, bør Kommisjonen i en overgangsperiode ha myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene som er fastsatt 

i dette direktiv, i samsvar med framgangsmåten for vedtakelse av delegerte rettsakter. Enhver endring av slike delegerte 

rettsakter eller, etter overgangsperiodens utløp, enhver teknisk reguleringsstandard for gjennomføring av direktiv 

2009/138/EF bør vedtas i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.  
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17)  Det er dessuten hensiktsmessig å gi EIOPA myndighet til, etter en overgangsperiode på to år, å foreslå oppdateringer av 

en rekke delegerte rettsakter i form av tekniske reguleringsstandarder. Disse oppdateringene bør være begrenset til de 

tekniske sidene ved de berørte delegerte rettsaktene, og bør ikke innebære strategiske beslutninger eller politiske valg. 

18)  Når EIOPA forbereder og utarbeider utkast til tekniske reguleringsstandarder for å tilpasse delegerte rettsakter til den 

tekniske utviklingen på finansmarkedene, bør Kommisjonen sikre samtidig, rettidig og hensiktsmessig oversending til 

Europaparlamentet og Rådet av opplysninger om virkeområdet for disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder. 

19)  Forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 fastsetter en ordning for løsning av tvister 

mellom nasjonale tilsynsmyndigheter. Dersom en nasjonal tilsynsmyndighet har innvendinger mot framgangsmåten 

eller innholdet i en annen nasjonal tilsynsmyndighets tiltak eller reagerer på mangelen på tiltak på områder fastsatt i 

Unionens regelverksakter i samsvar med nevnte forordninger, og den berørte regelverksakten krever samarbeid, 

samordning eller felles beslutningstaking mellom nasjonale tilsynsmyndigheter i flere medlemsstater, bør den berørte 

ESA-myndigheten på anmodning fra en av de berørte nasjonale tilsynsmyndighetene kunne bistå myndighetene med å 

komme til enighet innen fristen som er fastsatt av ESA-myndigheten, en frist som bør ta hensyn til alle relevante frister i 

det berørte regelverket, til tvistens kompleksitet og til hvor mye saken haster. Dersom en slik tvist pågår lenge, bør 

ESA-myndighetene kunne avgjøre tvisten. 

20)  I forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 kreves det at sektorlovgivning skal 

spesifisere i hvilke tilfeller ordningen for løsning av tvister mellom nasjonale tilsynsmyndigheter kan anvendes. Dette 

direktiv bør fastsette et første sett av slike tilfeller for forsikrings- og gjenforsikringssektoren, uten at det berører 

muligheten til å legge til ytterligere tilfeller i framtiden. Dette direktiv bør ikke hindre ESA-myndighetene i å handle i 

samsvar med andre former for myndighet eller utføre oppgaver som er angitt i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) 

nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010, herunder ikke-bindende megling og bidrag til en ensartet og effektiv anvendelse 

av unionsretten. På områder der det allerede er innført en form for ikke-bindende megling i det berørte regelverket, eller 

der det er fastsatt frister for felles beslutninger som skal treffes av en eller flere nasjonale tilsynsmyndigheter, er det 

dessuten behov for endringer for å sikre klarhet og minst mulig avbrudd i prosessen for å nå en felles beslutning, men 

også for å sikre at ESA-myndighetene kan løse tvister når det er nødvendig. Den bindende framgangsmåten for 

tvisteløsning er utformet for å oppnå en løsning i situasjoner der nasjonale tilsynsmyndigheter ikke klarer å komme til 

enighet i prosedyremessige eller materielle spørsmål som gjelder overholdelsen av unionsretten. 

21)  Dette direktiv bør derfor angi i hvilke situasjoner det kan kreves løsning av en tvist om et prosedyremessig eller materielt 

spørsmål som gjelder overholdelsen av unionsretten, når nasjonale tilsynsmyndigheter ikke klarer å komme til enighet. I en 

slik situasjon bør en berørt nasjonal tilsynsmyndighet ha mulighet til å henvise spørsmålet til den berørte ESA-

myndigheten. Denne ESA-myndigheten bør handle i samsvar med forordningen om dens opprettelse og dette direktiv. Den 

bør kunne kreve at berørte nasjonale tilsynsmyndigheter treffer bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak for å løse tvisten 

og sikre at unionsretten overholdes, med bindende virkning for de berørte nasjonale tilsynsmyndighetene. I tilfeller der 

medlemsstatene i henhold til den berørte unionsregelverksakten gis skjønnsmyndighet, bør beslutninger truffet av en ESA-

myndighet ikke erstatte nasjonale tilsynsmyndigheters utøvelse av denne skjønnsmyndigheten i samsvar med unionsretten. 

22)  Direktiv 2009/138/EF omfatter bestemmelser om felles beslutninger med hensyn til godkjenning av søknader om å 

bruke en intern modell på gruppenivå og i datterforetak, godkjenning av søknader om at et datterforetak skal omfattes av 

artikkel 238 og 239 i nevnte direktiv, og identifikasjon av gruppetilsynsmyndigheten på et annet grunnlag enn kriteriene 

fastsatt i artikkel 247 i nevnte direktiv. På alle disse områdene bør det i en endring klart angis at dersom en tvist oppstår, 

kan EIOPA løse tvisten ved hjelp av prosessen fastsatt i forordning (EU) nr. 1094/2010. En slik tilnærmingsmåte gjør 

det klart at selv om EIOPA ikke bør erstatte de nasjonale tilsynsmyndighetenes utøvelse av skjønn, bør det være mulig å 

løse tvister og styrke samarbeidet før en endelig beslutning treffes av den nasjonale tilsynsmyndigheten eller formidles 

til en institusjon. EIOPA bør løse tvister ved å megle mellom de nasjonale tilsynsmyndighetenes motstridende 

synspunkter.  
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23)  Den nye tilsynsstrukturen som opprettes gjennom ESFS, vil kreve at nasjonale tilsynsmyndigheter har et nært samarbeid 

med ESA-myndighetene. Endringer av de berørte regelverksaktene bør sikre at det ikke finnes noen rettslige hindringer 

for de forpliktelsene til utveksling av opplysninger som omhandles i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 

og (EU) nr. 1095/2010, og at framleggingen av opplysninger ikke medfører en unødig administrativ byrde. 

24)  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør være forpliktet til å gi sine nasjonale tilsynsmyndigheter bare slike opplysninger 

som er relevante for tilsynet, idet det tas hensyn til de målene for tilsyn som er fastsatt i direktiv 2009/138/EF. 

Opplysninger om eiendelene rapportert post for post og andre opplysninger som skal framlegges hyppigere enn en gang per 

år, bør kreves bare dersom den tilleggskunnskapen som de nasjonale tilsynsmyndighetene dermed får med sikte på 

overvåkingen av foretakenes økonomiske soliditet eller med hensyn til den innvirkningen som deres beslutninger kan ha på 

den finansielle stabiliteten, oppveier byrden forbundet med å beregne og sende inn disse opplysningene. Etter å ha vurdert 

arten, omfanget og kompleksiteten av de risikoene som foretakets virksomhet innebærer, bør nasjonale tilsynsmyndigheter 

ha myndighet til å tillate begrensninger i hyppigheten og omfanget av de opplysningene som skal rapporteres, eller til å gi 

unntak fra kravet om å rapportere eiendelene post for post, bare dersom foretaket ikke overstiger visse terskler. Det bør 

sikres at de minste foretakene har rett til begrensninger og unntak, og at disse foretakene ikke representerer mer enn 20 % 

av en medlemsstats marked for livsforsikring og skadeforsikring eller for gjenforsikring. 

25)  For å sikre at de opplysningene som deltakende forsikrings- og gjenforsikringsforetak eller forsikringsholdingselskaper 

rapporterer på gruppenivå, er nøyaktige og fullstendige, bør nasjonale tilsynsmyndigheter ikke tillate begrensninger for 

de opplysningene som skal rapporteres, eller gi unntak fra kravet om rapportering post for post for foretak som tilhører 

en gruppe, med mindre den nasjonale tilsynsmyndigheten er overbevist om at rapportering ikke vil være hensiktsmessig 

tatt i betraktning arten, omfanget og kompleksiteten av de risikoene som gruppens virksomhet innebærer. 

26)  På områder der Kommisjonen i henhold til direktiv 2009/138/EF for tiden har myndighet til å vedta gjennom-

føringstiltak, der disse tiltakene er ikke-regelverksakter med alminnelig anvendelse som utfyller eller endrer visse ikke-

grunnleggende bestemmelser i nevnte direktiv i henhold til artikkel 290 i TEUV, bør Kommisjonen ha myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med denne artikkel eller tekniske reguleringsstandarder i samsvar med artikkel 10–

14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

27)  For å sikre at alle forsikrings- og gjenforsikringsforetak behandles likt i forbindelse med beregningen av solvenskapital-

kravet på grunnlag av standardformelen i henhold til direktiv 2009/138/EF, eller for å ta hensyn til utviklingen på 

markedene, bør Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter om beregningen av solvenskapitalkravet på 

grunnlag av standardformelen. 

28)  Dersom risikoer ikke er tilstrekkelig dekket av en undermodul, bør EIOPA ha myndighet til å utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder i forbindelse med kvantitative grenser og kriterier for godkjenning av eiendeler ved 

beregning av solvenskapitalkravet på grunnlag av standardformelen. 

29)  For å sikre en ensartet beregning av forsikrings- og gjenforsikringsforetaks forsikringstekniske avsetninger i henhold til 

direktiv 2009/138/EF er det nødvendig at et sentralorgan regelmessig utleder, offentliggjør og oppdaterer visse tekniske 

opplysninger som gjelder den relevante risikofrie rentekurven, og samtidig tar hensyn til observasjoner på finansmarkedet. 

Den relevante risikofrie rentekurven bør utledes på en gjennomsiktig måte. Med tanke på disse oppgavenes tekniske og 

forsikringstekniske art bør de utføres av EIOPA. 

30)  Den relevante risikofrie rentekurven bør unngå kunstig volatilitet i forsikringstekniske avsetninger og tellende ansvarlig 

kapital, og den bør oppmuntre til god risikostyring. Ved valg av utgangspunkt for ekstrapoleringen av risikofrie renter 

bør foretakene ved beregningen av beste estimat ha mulighet til å motregne kontantstrømmer som diskonteres med ikke-

ekstrapolerte renter, mot obligasjoner. Ved markedsvilkår som tilsvarer dem som gjelder på ikrafttredelsesdatoen for 

dette direktiv, bør utgangspunktet for ekstrapoleringen av de risikofrie rentene, særlig når det gjelder euro, være en 

løpetid på rundt 20 år. Ved markedsvilkår som tilsvarer dem som gjelder på ikrafttredelsesdatoen for dette direktiv, bør 

den ekstrapolerte delen av den relevante risikofrie rentekurven, særlig når det gjelder euro, konvergere med den endelige 

terminkursen på en slik måte at den ekstrapolerte terminkursen for løpetider på 40 år etter utgangspunktet for 
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ekstrapoleringen, ikke avviker fra den endelige terminkursen med mer enn tre basispunkter. For andre valutaer enn euro 

bør det tas hensyn til særtrekkene ved de lokale obligasjons- og bytteavtalemarkedene ved fastsettelsen av utgangs-

punktet for ekstrapoleringen av risikofrie renter og for en egnet konvergensperiode for den endelige terminkursen. 

31)  Dersom forsikrings- og gjenforsikringsforetak innehar obligasjoner eller andre eiendeler med tilsvarende kontantstrøm-

egenskaper fram til forfall, er de ikke eksponert for risikoen for endringer i kjøpskurs-salgskurs-differansen («spread») 

for disse eiendelene. For å unngå at endringer i eiendelenes kjøpskurs-salgskurs-differanse påvirker disse foretakenes 

beholdning av ansvarlig kapital, bør det tillates at de justerer den relevante risikofrie rentekurven ved beregningen av 

beste estimat i samsvar med endringene i kjøpskurs-salgskurs-differansen for eiendelene. Anvendelsen av en slik 

matching-justering bør forutsette tilsynsmyndighetenes godkjenning, og strenge krav til eiendeler og forpliktelser bør 

sikre at forsikrings- og gjenforsikringsforetakene kan beholde sine eiendeler fram til forfall. Det bør særlig foretas 

matching-justering av kontantstrømmer for eiendeler og forpliktelser, og eiendeler bør erstattes bare for å beholde 

matchingen når de forventede kontantstrømmene er vesentlig endret, for eksempel dersom en obligasjon nedgraderes 

eller misligholdes. For å sikre tilstrekkelig gjennomsiktighet bør forsikrings- og gjenforsikringsforetak offentliggjøre 

opplysninger om hvordan matching-justeringen påvirker deres finansielle stilling. 

32)  For å unngå prosyklisk investeringsatferd bør det tillates at forsikrings- og gjenforsikringsforetak justerer den relevante 

risikofrie rentekurven ved beregningen av beste estimat for forsikringstekniske avsetninger, for å redusere virkningene 

av svært store kjøpskurs-salgskurs-differanser for obligasjoner. En slik volatilitetsjustering bør være basert på 

referanseporteføljer for disse foretakenes relevante valutaer og, dersom det er nødvendig for å sikre representativitet, på 

referanseporteføljer for de nasjonale forsikringsmarkedene. For å sikre tilstrekkelig gjennomsiktighet bør forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak offentliggjøre opplysninger om hvordan volatilitetsjusteringen påvirker deres finansielle stilling. 

33)  I lys av den betydningen diskontering har for beregningen av forsikringstekniske avsetninger, bør direktiv 2009/138/EF 

sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes valg av diskonteringsrenter. For å sikre slike ensartede 

vilkår bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette den relevante risikofrie rentekurven for beregning av 

beste estimat samt den grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansen («fundamental spread») for beregning av matching-

justeringen og volatilitetsjusteringene. Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011(1). I slike gjennomføringsrettsakter bør det benyttes tekniske opplysninger som kommer fra og er 

offentliggjort av EIOPA. Rådgivningsprosedyren bør anvendes ved vedtakelse av disse gjennomføringsrettsaktene. 

34)  Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i behørig begrunnede tilfeller som gjelder 

den relevante risikofrie rentekurven, dersom det er tvingende nødvendig å handle raskt. 

35)  For å dempe mulige uønskede prosykliske virkninger bør fristen for igjen å oppfylle solvenskapitalkravet forlenges i 

forbindelse med usedvanlig ugunstige situasjoner, herunder ved store fall på finansmarkedene, situasjoner med 

vedvarende lav rente og katastrofer med store følger, som påvirker forsikrings- og gjenforsikringsforetak som 

representerer en betydelig del av markedet eller berørte bransjer. EIOPA bør ha ansvar for å fastslå om det foreligger en 

usedvanlig ugunstig situasjon, og Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta tiltak gjennom delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter som angir kriteriene og de relevante framgangsmåtene. 

36)  I forbindelse med matching-justeringen av den relevante risikofrie rentekurven som er fastsatt i henhold til dette 

direktiv, bør kravet om at porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser som matching-justeringen 

anvendes på, og den tilknyttede eiendelsporteføljen skal identifiseres, organiseres og forvaltes atskilt fra foretakenes 

øvrige virksomhet, og at disse eiendelene ikke kan brukes til å dekke tap som oppstår i foretakenes øvrige virksomhet, 

forstås i økonomisk forstand. Det bør imidlertid ikke innebære et krav om at medlemsstatene i sin nasjonale lovgivning 

skal ha et juridisk begrep for avgrensede fond. Foretak som benytter matching-justering, bør identifisere, organisere og 

forvalte eiendels- og obligasjonsporteføljen atskilt fra andre deler av virksomheten, og de bør derfor ikke tillates å dekke 

  

(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). 
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risikoer som oppstår i andre deler av virksomheten, med den tilknyttede eiendelsporteføljen. Dette muliggjør effektiv 

porteføljeforvaltning, men den reduserte muligheten for overføring og diversifisering mellom den tilknyttede porteføljen 

og foretakets øvrige virksomhet skal likevel, med henblikk på matching-justeringen, gjenspeiles i justeringer av 

ansvarlig kapital og solvenskapitalkravet. 

37)  Kjøpskurs-salgskurs-differansen for referanseporteføljen som er omhandlet i dette direktiv, bør fastsettes på en 

gjennomsiktig måte ved bruk av relevante indekser når slike foreligger. 

38)  For å sikre en gjennomsiktig anvendelse av volatilitetsjusteringen, matching-justeringen og de overgangstiltakene for 

risikofrie renter og forsikringstekniske avsetninger som er fastsatt i henhold til dette direktiv, bør forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak offentliggjøre hvordan foretakets finansielle stilling ville blitt påvirket dersom disse tiltakene ikke 

ble anvendt, herunder størrelsen på de forsikringstekniske avsetningene, solvenskapitalkravet, minstekapitalkravet i 

henhold til direktiv 2009/138/EF, basiskapitalen og størrelsen på ansvarlig kapital som kan inngå i dekningen av 

minstekapitalkravet og solvenskapitalkravet. 

39)  Medlemsstatene bør i sin nasjonale lovgivning kunne gi de nasjonale tilsynsmyndighetene myndighet til å tillate og, 

under ekstraordinære omstendigheter, nekte å tillate at volatilitetsjusteringen anvendes. 

40)  For å sikre at visse tekniske data for beregningen av solvenskapitalkravet ved anvendelse av standardformelen framlegges 

på et harmonisert grunnlag, for eksempel for å muliggjøre en harmonisert tilnærmingsmåte for bruk av kredittvurderinger, 

bør EIOPA tildeles særlige oppgaver. Anerkjennelsen av kredittvurderingsbyråer bør tilpasses til og gjøres forenlig med 

forordning (EF) nr. 1060/2009, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013(1) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU(2). Overlapping med forordning (EF) nr. 1060/2009 bør unngås, og for dette formål bør 

Felleskomiteen for europeiske tilsynsmyndigheter, nedsatt ved forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) 

nr. 1095/2010, tildeles en rolle. EIOPA bør gjøre optimal bruk av ESMAs kvalifikasjoner og erfaringer. Nøyaktig hvordan 

slike oppgaver skal utføres, bør angis nærmere i tiltakene som vedtas gjennom delegerte rettsakter eller gjennomførings-

rettsakter. 

41)  Lister over regionale administrative enheter og lokale myndigheter som EIOPA offentliggjør, bør ikke være mer 

detaljerte enn det som er nødvendig for å sikre at slike administrative enheter og myndigheter behandles på samme måte 

bare dersom risikoene ved eksponeringene er de samme som for sentralmyndighetene. 

42)  For å sikre en harmonisert tilnærmingsmåte i henhold til direktiv 2009/138/EF for fastsettelsen av når det er tillatt å 

forlenge gjenopprettingsperioden i tilfeller der solvenskapitalkravet ikke er oppfylt, bør det fastsettes vilkår for når en 

situasjon skal anses som usedvanlig ugunstig. EIOPA bør ha ansvar for å fastslå om det foreligger en slik usedvanlig 

ugunstig situasjon, og Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta tiltak gjennom delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter som angir kriterier og relevante framgangsmåter i tilfelle av slike usedvanlig ugunstige situasjoner. 

43)  For å sikre konsekvens på tvers av sektorer og for å fjerne manglende sammenfall mellom interessene til foretak som 

«pakker om» lån til omsettelige verdipapirer og andre finansielle instrumenter («initiativtakere» eller «organisatorer»), 

og interessene til forsikrings- og gjenforsikringsforetak som investerer i slike verdipapirer eller instrumenter, bør 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta tiltak gjennom delegerte rettsakter for investeringer i ompakkede lån i henhold 

til direktiv 2009/138/EF som ikke bare angir kravene, men også følgene av at disse kravene ikke oppfylles. 

44)  For å sikre økt tilnærming mellom framgangsmåtene fastsatt i direktiv 2009/138/EF for tilsynsmyndighetenes godkjenning 

av foretaksspesifikke parametrer, retningslinjer for endring av modeller, spesialforetak for verdipapirisering samt 

fastsettelse og oppheving av kapitalkravtillegg, bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta tiltak gjennom delegerte 

rettsakter som angir den relevante framgangsmåten på disse områdene.  

  

(1) 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). 

(2) 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). 
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45)  Den internasjonale organisasjonen for forsikringstilsyn er i gang med å utarbeide en verdensomspennende, risikobasert 

solvensstandard og fortsetter arbeidet med å fremme økt samordning av og samarbeid om tilsynet på internasjonalt plan. 

Bestemmelsene i direktiv 2009/138/EF om Kommisjonens delegerte rettsakter som fastsetter hvorvidt tredjestaters 

solvens- og tilsynsordninger er ekvivalente, er i samsvar med målet om å fremme internasjonal tilnærming i retning av å 

innføre risikobaserte solvens- og tilsynsordninger. For å ta hensyn til at noen tredjestater kan trenge mer tid til å tilpasse 

og gjennomføre solvens- og tilsynsordninger som oppfyller alle kriterier for å anses som ekvivalente, er det nødvendig å 

fastsette vilkårene for hvordan slike tredjestatsordninger skal behandles for at disse tredjestatene skal kunne anerkjennes 

som midlertidig ekvivalente. Kommisjonens delegerte rettsakter om fastsettelse av midlertidig ekvivalens bør, når det er 

relevant, ta hensyn til den internasjonale utviklingen. Dersom Kommisjonen fastslår at en tredjestats ordning for 

gruppetilsyn er midlertidig ekvivalent, bør ytterligere tilsynsrapportering tillates for å sikre vern av forsikringstakere og 

begunstigede i Unionen. 

46)  I lys av forsikringsmarkedets særlige art og for å sikre like konkurransevilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetak 

som er etablert i tredjestater, uavhengig av om deres morforetak er etablert i Unionen eller ikke, bør Kommisjonen 

kunne fastslå at en tredjestat er midlertidig ekvivalent med hensyn til beregningen av gruppesolvenskravene og 

ansvarlig kapital til dekning av disse kravene. 

47)  For å sikre at berørte parter får riktige opplysninger om forsikrings- og gjenforsikringsgruppers struktur, skal opplysninger 

om disse gruppenes juridiske struktur og ledelses- og organisasjonsstruktur gjøres tilgjengelige for offentligheten. Dette 

skal minst omfatte opplysninger om gruppens juridiske navn, datterforetaks forretningsområder og etableringsstat, 

vesentlige tilknyttede foretak og betydelige filialer. 

48)  Kommisjonsbeslutninger om hvorvidt en tredjestats solvens- eller tilsynsordning er helt eller midlertidig ekvivalent, bør, 

når det er relevant, ta hensyn til forekomsten, varigheten og arten av eventuelle overgangstiltak i disse tredjestats-

ordningene. 

49)  For å sikre at europeiske samvirkeforetak, opprettet ved rådsforordning (EF) nr. 1435/2003(1), kan yte forsikrings- og 

gjenforsikringstjenester, er det nødvendig å utvide listen over tillatte juridiske former for forsikrings- og gjenforsik-

ringsforetak i henhold til direktiv 2009/138/EF slik at den også omfatter europeiske samvirkeforetak. 

50)  Minstekapitalkravet i euro for forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak bør tilpasses. En slik tilpasning er nødvendig 

ettersom de eksisterende minstekapitalkravene for slike foretak periodisk justeres for å ta hensyn til inflasjon. 

51)  Beregningen av solvenskapitalkravet for helseforsikring bør gjenspeile nasjonale utjevningsordninger og ta hensyn til 

endringer i den nasjonale helselovgivningen ettersom disse er en grunnleggende del av forsikringssystemet innenfor 

disse nasjonale helsemarkedene. 

52)  Enkelte gjennomføringsbestemmelser fastsatt i henhold til artikkel 202 i traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap (EF-traktaten) bør erstattes med egnede bestemmelser i henhold til artikkel 290 i TEUV. 

53)  Tilpasningen av komitéprosedyrer til TEUV, og særlig til artikkel 290, 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. Det 

bør særlig vedtas delegerte rettsakter med nærmere bestemmelser om krav til foretaksstyring, verdsetting, tilsyns-

rapportering og offentliggjøring, fastsettelse og klassifisering av ansvarlig kapital, standardformelen for beregning av 

solvenskapitalkravet (herunder eventuelle tilhørende endringer som gjelder kapitalkravtillegg) og valg av metoder og 

forutsetninger for beregning av forsikringstekniske avsetninger.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) (EUT L 207 av 

18.8.2003, s. 1). 
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54)  I erklæring 39 til artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (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 å fortsette å rådspørre sakkyndige som utpekes av medlemsstatene, når den utarbeider utkast 

til delegerte rettsakter på området finansielle tjenester. 

55)  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 fristen kunne forlenges med tre 

måneder når det gjelder viktige problemområder. Europaparlamentet og Rådet bør også kunne underrette de øvrige 

institusjonene om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. En slik tidlig godkjenning av delegerte rettsakter er særlig 

hensiktsmessig når frister skal overholdes, for eksempel når den grunnleggende rettsakten inneholder tidsplaner som 

Kommisjonen skal overholde når den vedtar delegerte rettsakter. 

56)  I lys av finanskrisen og de konjunkturforsterkende mekanismene som bidro til at den oppsto, og som forsterket dens 

virkninger, utarbeidet Rådet for finansiell stabilitet, Basel-komiteen for banktilsyn og G20 anbefalinger for å dempe de 

konjunkturforsterkende virkningene av finansreguleringen. Disse anbefalingene har direkte relevans for forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak, som utgjør viktige deler av finanssystemet. 

57)  For å oppnå konsekvent anvendelse av dette direktiv og sikre makrotilsyn i hele Unionen bør Det europeiske råd for 

systemrisiko, som ble opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010(1), utarbeide prinsipper 

som er tilpasset Unionens økonomi. 

58)  Finanskrisen viste tydelig at finansinstitusjoner i stor utstrekning undervurderte motpartskredittrisikoen i forbindelse 

med OTC-derivater. G20 oppfordret derfor i september 2009 til at flere OTC-derivater skulle cleares gjennom en sentral 

motpart. Videre anmodet G20 om at OTC-derivater som ikke kan cleares sentralt, skal omfattes av høyere kapitalkrav 

for å gjenspeile den høyere risikoen som er knyttet til dem. 

59)  Ved beregningen av standardformelen for solvenskapitalkravet bør eksponeringer mot kvalifiserte sentrale motparter 

behandles på samme måte som slike eksponeringer behandles i forbindelse med kapitalkravene for kredittinstitusjoner 

og finansinstitusjoner, som definert i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 575/2013, særlig når det gjelder forskjeller i 

behandlingen av kvalifiserte sentrale motparter og øvrige motparter. 

60)  For å sikre at Unionens mål om langsiktig bærekraftig vekst og målene i direktiv 2009/138/EF om særlig å verne 

forsikringstakere og om å sikre finansiell stabilitet fortsatt nås, bør Kommisjonen senest fem år etter at direktiv 

2009/138/EF får anvendelse, vurdere egnetheten av de metodene, forutsetningene og standardparametrene som benyttes 

ved beregningen av standardformelen for solvenskapitalkravet. Denne gjennomgåelsen bør særlig baseres på de samlede 

erfaringene til forsikrings- og gjenforsikringsforetak som har brukt standardformelen for solvenskapitalkravet i 

overgangsperioden. Ved gjennomgåelsen bør det også tas hensyn til eiendelsklassenes og de finansielle instrumentenes 

resultater, investorenes atferd med hensyn til disse eiendelene og finansielle instrumentene samt utviklingen når det 

gjelder fastsettelsen av internasjonale standarder for finansielle tjenester. Det kan være nødvendig å prioritere 

gjennomgåelsen av standardparametrene for visse eiendelsklasser, for eksempel verdipapirer med fast avkastning og 

langsiktig infrastruktur. 

61)  For å sikre en smidig overgang til en ny ordning i henhold til direktiv 2009/138/EF er det nødvendig å fastsette 

innfasingsperioder og særlige overgangstiltak. Overgangstiltakene bør være rettet mot å unngå markedsforstyrrelser, å 

begrense innvirkningen på eksisterende produkter og å sikre tilgangen til forsikringsprodukter. Overgangstiltakene bør 

oppmuntre foretakene til å oppfylle de særlige kravene i den nye ordningen så snart som mulig.  

  

(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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62)  Det er nødvendig å fastsette en overgangsordning for tjenestepensjonsvirksomhet som utøves av forsikringsforetak i 

henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF(1), i det tidsrommet da Kommisjonen utfører sin 

gjennomgåelse av nevnte direktiv. Overgangsordningen bør opphøre så snart endringene av direktiv 2003/41/EF trer i 

kraft. 

63)  Med forbehold for den forventede anvendelsen av direktiv 2009/138/EF, særlig når det gjelder vurderinger i forbindelse 

med godkjenning av interne modeller, supplerende kapital, klassifisering av ansvarlig kapital, foretaksspesifikke 

parametrer, spesialforetak for verdipapirisering, den durasjonsbaserte undermodulen for aksjerisiko samt overgangs-

bestemmelsen om beregning av beste estimat for forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser som tilsvarer innbetalte 

premier for eksisterende avtaler, bør rådsdirektiv 64/225/EØF(2), 73/239/EØF(3), 73/240/EØF(4), 76/580/EØF(5), 

78/473/EØF(6), 84/641/EØF(7), 87/344/EØF(8), 88/357/EØF(9) og 92/49/EØF(10) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/78/EF(11), 2001/17/EF(12), 2002/83/EF(13) og 2005/68/EF(14) (samlet kalt «Solvens I»), som endret ved rettsaktene 

oppført i del A i vedlegg VI til direktiv 2009/138/EF, fortsatt få anvendelse til utgangen av 2015. 

64)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter 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 og direktiv 2009/138/EF 

anser regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

65)  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 forsikringstakere og begunstigede og dermed foretak og forbrukere, verne 

finansmarkedenes integritet, effektivitet og ordnede virkemåte, opprettholde finanssystemets stabilitet og styrke den 

internasjonale samordningen av tilsynet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

tiltakets omfang 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 disse målene. 

66)  Direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 

bør derfor endres.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (EUT L 235 av 

23.9.2003, s. 10). 

(2) Rådsdirektiv 64/225/EØF av 25. februar 1964 om opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester innen 

gjenforsikring og retrocesjon (EFT 56 av 4.4.1964, s. 878). 

(3) Første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

direkte forsikring med unntak av livsforsikring (EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3). 

(4) Rådsdirektiv 73/240/EØF av 24. juli 1973 om opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen innen direkte forsikring med unntak av 

livsforsikring (EFT L 228 av 16.8.1973, s. 20). 

(5) Rådsdirektiv 76/580/EØF av 29. juni 1976 om endring av direktiv 73/239/EØF om samordning av lover og forskrifter om adgang til å 

starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring (EFT L 189 av 13.7.1976, s. 13). 

(6) Rådsdirektiv 78/473/EØF av 30. mai 1978 om samordning av lover og forskrifter om koassuransevirksomhet i Fellesskapet (EFT L 151 av 

7.6.1978, s. 25). 

(7) Rådsdirektiv 84/641/EØF av 10. desember 1984 av 10. desember 1984 om endring, særlig angående turistassistanse, av første direktiv 

(73/239/EØF) om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av 

livsforsikring (EFT L 339 av 27.12.1984, s. 21). 

(8) Rådsdirektiv 87/344/EØF av 22. juni 1987 om samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring (EFT L 185 av 4.7.1987, s. 77). 

(9) Annet rådsdirektiv 88/357/EØF av 22. juni 1988 om samordning av lover og forskrifter om direkte forsikring med unntak av livsforsikring, 

om fastsettelse av bestemmelser for å lette den faktiske utøvelse av adgang til å yte tjenester, og om endring av direktiv 73/239/EØF  

(EFT L 172 av 4.7.1988, s. 1). 

(10) Rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om samordning av lover og forskrifter om direkte forsikring med unntak av livsforsikring og om 

endring av direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring) (EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del av en 

forsikringsgruppe (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1). 

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/17/EF av 19. mars 2001 om sanering og avvikling av forsikringsforetak (EFT L 110 av 20.4.2001, 

s. 28). 

(13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1). 

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av 16. november 2005 om gjenforsikring og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF og 

92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF (EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1). 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2003/71/EF 

I direktiv 2003/71/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 nr. 4 skal tredje ledd lyde: 

 «Dersom de endelige vilkårene for tilbudet ikke inngår verken i grunnprospektet eller i et tillegg, skal de gjøres 

tilgjengelige for investorene, inngis til vedkommende myndighet i hjemstaten og formidles av denne til vedkommende 

myndighet i vertsstaten(e) snarest mulig etter framsettelsen av det offentlige tilbudet og om mulig før startdatoen for det 

offentlige tilbudet eller opptaket til handel. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal formidle disse endelige vilkårene til 

ESMA. De endelige vilkårene skal bare inneholde opplysninger knyttet til verdipapirdokumentet og skal ikke anvendes 

som tillegg til grunnprospektet. Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) får anvendelse i slike tilfeller.» 

2) Artikkel 11 nr. 3 skal lyde: 

 «3.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å angi hvilke opplysninger som skal innlemmes ved henvisning. 

 ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. juli 2015. 

 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.» 

3) Artikkel 13 nr. 7 skal lyde: 

 «7.  For å sikre ensartet harmonisering når det gjelder godkjenningen av prospekter, skal ESMA utarbeide utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for å angi framgangsmåtene for godkjenning av prospektet og vilkårene for justering av 

fristene. 

 ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. juli 2015. 

 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.» 

4) Artikkel 14 nr. 8 skal lyde: 

 «8.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å angi bestemmelser om offentliggjøringen av prospektet i nr. 1–4. 

 ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. juli 2015. 

 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.» 

5) Artikkel 15 nr. 7 skal lyde: 

 «7.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med denne artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske 

reguleringsstandarder for å angi bestemmelser om spredning av annonser som bekjentgjør planen om offentlig tilbud om 

verdipapirer eller opptak til handel på et regulert marked, særlig før prospektet er gjort tilgjengelig for offentligheten eller 

før tegningsperioden er innledet, samt spesifisere bestemmelsene fastsatt i nr. 4.  
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 ESMA skal framlegge disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 1. juli 2015. 

 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) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 31a 

ESMAs personale og ressurser 

 ESMA skal vurdere behovene for personale og ressurser i forbindelse med den myndighet og de oppgaver som den får i 

henhold til dette direktiv, og skal framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen.» 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 2009/138/EF 

I direktiv 2009/138/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende nummer innsettes etter nr. 32: 

«32a) «kvalifisert sentral motpart» en sentral motpart som enten har tillatelse i samsvar med artikkel 14 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) eller er anerkjent i samsvar med artikkel 25 i 

nevnte forordning, 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre (EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1).» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«40) «ekstern kredittvurderingsinstitusjon» eller «ECAI» et kredittvurderingsbyrå som er registrert eller har tillatelse 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009(**), eller en sentralbank som utsteder 

kredittvurderinger som er unntatt fra anvendelsen av nevnte forordning. 

  

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer 

(EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1).» 

2) Artikkel 17 nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a om listen over de formene som er beskrevet 

i vedlegg III, unntatt nr. 28 og 29 i del A, B og C.» 

3) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 25a 

Underretning om og offentliggjøring av tillatelse eller tilbakekalling av tillatelse 

 Enhver tillatelse eller tilbakekalling av tillatelse skal meldes til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) (EIOPA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1094/2010(***). Navnet på alle forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som er gitt tillatelse, skal føres opp på en liste. 

EIOPA skal offentliggjøre og ajourføre denne listen på sitt nettsted. 

  

(***) 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).» 

4) Artikkel 29 nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Delegerte rettsakter og tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder som vedtas av Kommisjonen, skal ta 

hensyn til forholdsmessighetsprinsippet og dermed sikre forholdsmessig anvendelse av dette direktiv, særlig når det 

gjelder små forsikringsforetak.  



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/187 

 

 Utkast til tekniske reguleringsstandarder som EIOPA framlegger i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) 

nr. 1094/2010, utkast til tekniske gjennomføringsstandarder som framlegges i samsvar med artikkel 15 i nevnte 

forordning, og retningslinjer og anbefalinger som utstedes i samsvar med artikkel 16 i samme forordning, skal ta hensyn til 

forholdsmessighetsprinsippet og dermed sikre forholdsmessig anvendelse av dette direktiv, særlig når det gjelder små 

forsikringsforetak.» 

5) Artikkel 31 nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Med forbehold for artikkel 35, artikkel 51, artikkel 254 nr. 2 og artikkel 256 skal Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 301a vedta delegerte rettsakter om nr. 2 i denne artikkel, med nærmere opplysninger om de sentrale aspektene 

som det skal offentliggjøres aggregerte statistiske opplysninger for, og om offentliggjøringens innholdsliste og 

publiseringsdato. 

 5.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av nr. 2 i denne artikkel, og med forbehold for artikkel 35, artikkel 51, 

artikkel 254 nr. 2 og artikkel 256, skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å angi malene og 

strukturen for offentliggjøringen fastsatt i denne artikkel. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 30. september 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

6) I artikkel 33 skal nye ledd lyde: 

 «Dersom en tilsynsmyndighet har underrettet tilsynsmyndighetene i en vertsstat om at den har til hensikt å foreta stedlige 

tilsyn i samsvar med første ledd, og dersom denne tilsynsmyndigheten hindres i å utøve sin rett til å foreta disse stedlige 

tilsynene, eller dersom tilsynsmyndighetene i vertsstaten i praksis ikke har mulighet til å utøve sin rett til å delta i samsvar 

med annet ledd, kan tilsynsmyndighetene henvise saken til EIOPA og anmode om bistand i samsvar med artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 1094/2010. I så fall kan EIOPA handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til nevnte 

artikkel. 

 I samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1094/2010 kan EIOPA delta i stedlig tilsyn dersom det foretas i fellesskap 

av to eller flere tilsynsmyndigheter.» 

7) I artikkel 35 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal innledningen lyde: 

 «1.  Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og gjenforsikringsforetak sender inn til tilsynsmyndighetene de 

opplysningene som er nødvendige for tilsynsformål, idet det tas hensyn til de målene for tilsynet som er fastsatt i 

artikkel 27 og 28. Ved gjennomføring av prosessen omhandlet i artikkel 36 skal dette omfatte minst de opplysningene 

som er nødvendige for å». 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

 «6.  Med forbehold for artikkel 129 nr. 4 kan de berørte tilsynsmyndighetene, dersom de forhåndsfastsatte periodene 

nevnt i nr. 2 bokstav a) i) er kortere enn ett år, begrense den regelmessige tilsynsrapporteringen når 

a)  byrden ved å sende inn disse opplysningene ikke står i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av risikoene 

som er knyttet til foretakets virksomhet, 

b)  opplysningene rapporteres minst årlig. 

 Tilsynsmyndighetene skal ikke begrense regelmessig tilsynsrapportering med en frekvens som er kortere enn ett år for 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som inngår i en gruppe i henhold til artikkel 212 nr. 1 bokstav c), med mindre 

foretaket kan dokumentere overfor tilsynsmyndigheten at regelmessig tilsynsrapportering med en frekvens som er 

kortere enn ett år, ikke er hensiktsmessig i betraktning av arten, omfanget og kompleksiteten av de risikoene som 

gruppens virksomhet innebærer.  
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 Begrensningen av den regelmessige tilsynsrapporteringen skal bare gjelde for foretak som ikke representerer mer enn 

20 % av en medlemsstats marked for henholdsvis livsforsikring og skadeforsikring eller for gjenforsikring, dersom 

andelen på markedet for skadeforsikring er basert på bruttoverdien av tegnede premier og andelen på markedet for 

livsforsikring er basert på forsikringstekniske bruttoavsetninger. 

 Tilsynsmyndighetene skal prioritere de minste foretakene når de fastsetter hvilke foretak som skal omfattes av disse 

begrensningene. 

 7.  De berørte tilsynsmyndighetene kan begrense den regelmessige tilsynsrapporteringen eller unnta forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak fra kravet om rapportering post for post når 

a)  byrden ved å sende inn disse opplysningene ikke står i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av risikoene 

som er knyttet til foretakets virksomhet, 

b)  rapporteringen av disse opplysningene ikke er nødvendig for et effektivt tilsyn med foretaket, 

c)  unntaket ikke undergraver stabiliteten til de berørte finanssystemene i Unionen, og 

d)  foretaket kan framlegge opplysningene på anmodning. 

 Tilsynsmyndighetene skal ikke unnta forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som inngår i en gruppe i henhold til 

artikkel 212 nr. 1 bokstav c), fra kravet om rapportering post for post, med mindre foretaket kan dokumentere overfor 

tilsynsmyndigheten at rapportering post for post ikke er hensiktsmessig i betraktning av arten, omfanget og 

kompleksiteten av de risikoene som gruppens virksomhet innebærer, og idet det tas hensyn til målet om finansiell 

stabilitet. 

 Unntak fra kravet om rapportering post for post skal gis bare til foretak som ikke representerer mer enn 20 % av en 

medlemsstats marked for henholdsvis livsforsikring og skadeforsikring eller for gjenforsikring, dersom andelen på 

markedet for skadeforsikring er basert på bruttoverdien av tegnede premier og andelen på markedet for livsforsikring 

er basert på forsikringstekniske bruttoavsetninger. 

 Tilsynsmyndighetene skal prioritere de minste foretakene når de fastsetter hvilke foretak som skal omfattes av disse 

unntakene. 

 8.  Ved anvendelsen av nr. 6 og 7 skal tilsynsmyndighetene som en del av evalueringsprosessen vurdere om byrden 

ved å framlegge disse opplysningene ikke står i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av foretakets risikoer, 

idet det tas hensyn til minst 

a)  volumet av foretakets premier, forsikringstekniske avsetninger og eiendeler, 

b)  volatiliteten for kravene og ytelsene som dekkes av foretaket, 

c)  de markedsrisikoene som foretakets investeringer medfører, 

d)  graden av risikokonsentrasjoner, 

e)  det samlede antallet klasser for livsforsikring og skadeforsikring som det er gitt tillatelse til, 

f)  mulige virkninger av forvaltningen av foretakets eiendeler på den finansielle stabiliteten, 

g)  foretakets systemer og strukturer for rapportering av opplysninger for tilsynsformål og de skriftlige retningslinjene 

nevnt i nr. 5, 

h)  egnetheten av foretakets system for risikostyring og internkontroll, 

i)  størrelsen på ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet og minstekapitalkravet, 

j)  om foretaket er et egenforsikringsforetak eller egenforsikringsforetak for gjenforsikring som bare dekker risiko 

knyttet til den bransje- eller næringsgruppen det tilhører. 

 9.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a med nærmere angivelse av opplysningene 

omhandlet i nr. 1–4 i denne artikkel og fristene for rapportering av disse opplysningene for å sikre størst mulig tilnærming 

av tilsynsrapporteringen.  
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 10.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for regelmessig tilsynsrapportering med hensyn til malene for framlegging av opplysninger 

for tilsynsmyndighetene nevnt i nr. 1 og 2. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 30. juni 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 11.  For å styrke en ensartet og konsekvent anvendelse av nr. 6 og 7 skal EIOPA utstede retningslinjer i samsvar med 

artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1094/2010 for å angi nærmere hvilke metoder som skal benyttes ved fastsettelsen av 

markedsandelene som er nevnt i nr. 6 tredje ledd og nr. 7 tredje ledd.» 

8) I artikkel 37 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  tilsynsmyndigheten konkluderer med at forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets risikoprofil avviker 

vesentlig fra de forutsetningene som ligger til grunn for solvenskapitalkravet slik det er beregnet ved bruk av 

en full eller partiell intern modell i samsvar med kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 3, fordi visse målbare 

risikoer ikke er blitt tilstrekkelig fanget opp og det ikke i tide har lyktes å tilpasse modellen slik at den bedre 

gjenspeiler den gitte risikoprofilen,» 

ii)  Ny bokstav skal lyde: 

«d)  forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket anvender matching-justeringen nevnt i artikkel 77b, volatilitets-

justeringen nevnt i artikkel 77d eller overgangstiltakene nevnt i artikkel 308c og 308d, og tilsynsmyndig-

heten konkluderer med at foretakets risikoprofil avviker vesentlig fra forutsetningene som ligger til grunn for 

disse justeringene og overgangstiltakene.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  I de tilfellene som omhandles i nr. 1 bokstav a) og b), skal kapitalkravtillegget beregnes på en slik måte at det 

sikres at foretaket oppfyller kravene i artikkel 101 nr. 3. 

 I de tilfellene som omhandles i nr. 1 bokstav c), skal kapitalkravtillegget stå i forhold til de vesentlige risikoene som 

oppstår som følge av manglene som var årsaken til at tilsynsmyndigheten besluttet å fastsette et kapitalkravtillegg. 

 I de tilfellene som omhandles i nr. 1 bokstav d), skal kapitalkravtillegget stå i forhold til de vesentlige risikoene som 

oppstår som følge av avviket omhandlet i nevnte bokstav.» 

c)  Nr. 6 skal lyde: 

 «6.  Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 301a vedta delegerte rettsakter med nærmere opplysninger om de 

tilfellene der kapitalkravtillegg kan pålegges. 

 7.  Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 301a vedta delegerte rettsakter med nærmere opplysninger om 

metodene for beregning av kapitalkravtillegg. 

 8.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelse i forbindelse med denne artikkel skal EIOPA utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for beslutninger om å fastsette, beregne og oppheve 

kapitalkravtillegg. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen  

30. september 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.»  
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9) I artikkel 38 nr. 2 skal nye ledd lyde: 

 «Dersom en tilsynsmyndighet har underrettet rette myndighet i tjenesteyterens medlemsstat om at den har til hensikt å 

foreta stedlig tilsyn i samsvar med dette nummer, eller dersom den foretar stedlig tilsyn i samsvar med første ledd når 

denne tilsynsmyndigheten i praksis ikke har mulighet til å utøve sin rett til å foreta dette stedlige tilsynet, kan 

tilsynsmyndigheten henvise saken til EIOPA og anmode om bistand i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) 

nr. 1094/2010. I så fall kan EIOPA handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til nevnte artikkel. 

 I samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1094/2010 skal EIOPA ha rett til å delta i stedlig tilsyn dersom det foretas 

i fellesskap av to eller flere tilsynsmyndigheter.» 

10) I artikkel 44 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetak anvender matching-justeringen nevnt i artikkel 77b eller volatilitets-

justeringen nevnt i artikkel 77d, skal de utarbeide en likviditetsplan for inn- og utgående kontantstrømmer med hensyn 

til eiendelene og forpliktelsene som omfattes av disse justeringene.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «2a.  Når det gjelder forvaltningen av eiendeler og forpliktelser, skal forsikrings- og gjenforsikringsforetak regel-

messig vurdere følgende: 

a)  De forsikringstekniske avsetningenes og den tellende ansvarlige kapitalens følsomhet overfor de forutsetningene 

som ligger til grunn for ekstrapoleringen av den relevante risikofrie rentekurven nevnt i artikkel 77a. 

b)  Når matching-justeringen nevnt i artikkel 77b anvendes: 

i) De forsikringstekniske avsetningenes og den tellende ansvarlige kapitalens følsomhet overfor de forutsetningene 

som ligger til grunn for beregningen av matching-justeringen, herunder beregningen av den grunnleggende 

kjøpskurs-salgskurs-differansen nevnt i artikkel 77c nr. 1 bokstav b), og den mulige virkningen av et tvangssalg 

av eiendeler på deres tellende ansvarlige kapital. 

ii)  De forsikringstekniske avsetningenes og den tellende ansvarlige kapitalens følsomhet overfor endringer i 

sammensetningen av den tilknyttede eiendelsporteføljen. 

iii)  Virkningen av at matching-justeringen reduseres til null. 

c)  Når volatilitetsjusteringen nevnt i artikkel 77d anvendes: 

i)  De forsikringstekniske avsetningenes og den tellende ansvarlige kapitalens følsomhet overfor de forut-

setningene som ligger til grunn for beregningen av volatilitetsjusteringen, og den mulige virkningen av et 

tvangssalg av eiendeler på deres tellende ansvarlige kapital. 

ii)  Virkningen av at volatilitetsjusteringen reduseres til null. 

 Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal årlig oversende vurderingene nevnt i første ledd bokstav a)–c) til 

tilsynsmyndigheten som del av rapporteringen i henhold til artikkel 35. Dersom en reduksjon av matching-justeringen 

eller av volatilitetsjusteringen til null vil føre til at solvenskapitalkravet ikke lenger er oppfylt, skal foretaket også 

oversende en analyse av de tiltakene det kan anvende i en slik situasjon for å gjenopprette en tellende ansvarlig kapital 

som dekker solvenskapitalkravet, eller for å redusere risikoprofilen slik at solvenskapitalkravet igjen oppfylles. 

 Dersom volatilitetsjusteringen nevnt i artikkel 77d anvendes, skal de skriftlige retningslinjene for risikojustering nevnt 

i artikkel 41 nr. 3 omfatte retningslinjer for kriteriene for anvendelsen av volatilitetsjusteringen.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

 «4a.  For å unngå overdreven avhengighet av eksterne kredittvurderingsinstitusjoner skal forsikrings- og gjenforsik-

ringsforetakene når de bruker eksterne kredittvurderinger ved beregningen av forsikringstekniske avsetninger og 

solvenskapitalkravet, som del av sin risikostyring vurdere om disse eksterne kredittvurderingene er hensiktsmessige 

ved å benytte ytterligere vurderinger når det er mulig, for å unngå automatisk avhengighet av eksterne vurderinger.  



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/191 

 

 For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette nummer skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for framgangsmåtene for vurdering av eksterne kredittvurderinger. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 30. juni 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

11) I artikkel 45 skal nytt nummer lyde: 

 «2a.  Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket anvender matching-justeringen nevnt i artikkel 77b, volatilitets-

justeringen nevnt i artikkel 77d eller overgangstiltakene nevnt i artikkel 308c og 308d, skal vurderingen av oppfyllelsen av 

kapitalkravene nevnt i nr. 1 bokstav b) foretas både ved å ta hensyn til og ikke å ta hensyn til disse justeringene og 

overgangstiltakene.» 

12) Artikkel 50 skal lyde: 

«Artikkel 50 

Delegerte rettsakter og tekniske reguleringsstandarder 

 1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som nærmere angir følgende: 

a)  Elementene i systemene omhandlet i artikkel 41, 44, 46 og 47, og særlig de områdene som skal være omfattet av 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets retningslinjer for forvaltning av eiendeler og forpliktelser samt for 

investeringer omhandlet i artikkel 44 nr. 2. 

b)  Funksjonene omhandlet i artikkel 44 og 46–48. 

 2.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med dette avsnitt skal EIOPA, med forbehold for artikkel 301b, 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som nærmere angir følgende: 

a)  Kravene fastsatt i artikkel 42 og funksjonene som er underlagt disse. 

b)  Vilkårene for utkontraktering, særlig til tjenesteytere i tredjestater. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 3.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med vurderingen nevnt i artikkel 45 nr. 1 bokstav a) skal EIOPA, 

med forbehold for artikkel 301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som nærmere angir elementene i denne 

vurderingen. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

13) I artikkel 51 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nummer skal lyde: 

 «1a.  Dersom matching-justeringen nevnt i artikkel 77b anvendes, skal beskrivelsen nevnt i nr. 1 bokstav d) omfatte 

en beskrivelse av matching-justeringen og av den porteføljen av forpliktelser og tilknyttede eiendeler som matching-

justeringen anvendes på, samt en kvantifisering av hvordan foretakets finansielle stilling ville blitt påvirket dersom 

matching-justeringen ble endret til null. 

 Beskrivelsen nevnt i nr. 1 bokstav d) skal også omfatte en erklæring om hvorvidt den volatilitetsjusteringen som er 

nevnt i artikkel 77d, anvendes av foretaket, og en kvantifisering av hvordan foretakets finansielle stilling ville blitt 

påvirket dersom volatilitetsjusteringen ble endret til null.»  
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b)  I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

 «Uten at dette berører andre offentliggjøringer som er pålagt i henhold til andre lover eller forskrifter, kan medlems-

statene fastsette at selv om det samlede solvenskapitalkravet omhandlet i nr. 1 bokstav e) ii) offentliggjøres, behøver ikke 

kapitalkravtillegget eller konsekvensene av de spesifikke parametrene som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket er 

pålagt å benytte i henhold til artikkel 110, offentliggjøres separat i en overgangsperiode som utløper ikke senere enn 

31. desember 2020.» 

14) Artikkel 52 skal lyde: 

«Artikkel 52 

Opplysninger til og rapporter fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner 

 1.  Med forbehold for artikkel 35 i forordning (EU) nr. 1094/2010 skal medlemsstatene kreve at tilsynsmyndighetene 

årlig legger fram følgende opplysninger for EIOPA: 

a)  Gjennomsnittlig kapitalkravtillegg per foretak og fordelingen av kapitalkravtillegg pålagt av tilsynsmyndigheten i 

løpet av foregående år, uttrykt som en prosentdel av solvenskapitalkravet og angitt separat for 

i)  forsikrings- og gjenforsikringsforetak, 

ii)  livsforsikringsforetak, 

iii)  skadeforsikringsforetak, 

iv)  forsikringsforetak som utøver virksomhet innen både livsforsikring og skadeforsikring, 

v)  gjenforsikringsforetak. 

b)  For hver av opplysningene omhandlet i bokstav a) i dette nummer, andelen av kapitalkravtillegg som er pålagt i 

henhold til henholdsvis bokstav a), b) og c) i artikkel 37 nr. 1. 

c)  Antallet forsikrings- og gjenforsikringsforetak som drar nytte av begrensningen av den regelmessige tilsynsrapporte-

ringen, og antallet forsikrings- og gjenforsikringsforetak som drar nytte av unntaket fra kravet om rapportering post 

for post nevnt i artikkel 35 nr. 6 og 7, sammen med deres respektive volumer når det gjelder kapitalkrav, premier, 

forsikringstekniske avsetninger og eiendeler, målt som prosentdeler av det samlede volumet av kapitalkrav, premier, 

forsikringstekniske avsetninger og eiendeler for forsikrings- og gjenforsikringsforetak i medlemsstaten. 

d)  Antallet grupper som drar nytte av begrensningen av den regelmessige tilsynsrapporteringen, og antallet grupper som 

drar nytte av unntaket fra kravet om rapportering post for post nevnt i artikkel 254 nr. 2, sammen med deres respektive 

volumer når det gjelder kapitalkrav, premier, forsikringstekniske avsetninger og eiendeler, målt som prosentdeler av 

det samlede volumet av kapitalkrav, premier, forsikringstekniske avsetninger og eiendeler for alle grupper. 

 2.  EIOPA skal årlig offentliggjøre følgende opplysninger: 

a)  For samtlige medlemsstater, den samlede fordelingen av kapitalkravtillegget uttrykt som en prosentdel av solvenskapital-

kravet for hver av følgende kategorier: 

i)  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak. 

ii)  Livsforsikringsforetak. 

iii)  Skadeforsikringsforetak. 

iv)  Forsikringsforetak som utøver virksomhet innen både livsforsikring og skadeforsikring. 

v)  Gjenforsikringsforetak.  
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b)  For hver medlemsstat separat og for alle forsikrings- og gjenforsikringsforetak i vedkommende medlemsstat, 

fordelingen av kapitalkravtillegget uttrykt som en prosentdel av solvenskapitalkravet. 

c)  For hver av opplysningene omhandlet i bokstav a) og b) i dette nummer, andelen av kapitalkravtillegg som er pålagt i 

henhold til henholdsvis bokstav a), b) og c) i artikkel 37 nr. 1. 

d)  For alle medlemsstater samlet, antallet forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper som drar nytte av begrens-

ningen av den regelmessige tilsynsrapporteringen, og antallet forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper som 

drar nytte av unntaket fra kravet om rapportering post for post nevnt i artikkel 35 nr. 6 og 7 og artikkel 254 nr. 2, 

sammen med deres respektive volumer når det gjelder kapitalkrav, premier, forsikringstekniske avsetninger og 

eiendeler, målt som prosentdeler av det samlede volumet av kapitalkrav, premier, forsikringstekniske avsetninger og 

eiendeler for forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper. 

e)  For hver medlemsstat separat, antallet forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper som drar nytte av begrens-

ningen av den regelmessige tilsynsrapporteringen, og antallet forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper som 

drar nytte av unntaket fra kravet om rapportering post for post nevnt i artikkel 35 nr. 6 og 7 og artikkel 254 nr. 2, 

sammen med deres respektive volumer når det gjelder kapitalkrav, premier, forsikringstekniske avsetninger og 

eiendeler, målt som prosentdeler av det samlede volumet av kapitalkrav, premier, forsikringstekniske avsetninger og 

eiendeler for forsikrings- og gjenforsikringsforetak og grupper i medlemsstaten. 

 3.  EIOPA skal legge fram opplysningene i nr. 2 for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen sammen med en rapport 

som skisserer graden av tilnærming i de nasjonale tilsynsmyndighetenes bruk av kapitalkravtillegg.» 

15) Artikkel 56 skal lyde: 

«Artikkel 56 

Rapport om solvens og finansiell stilling: delegerte rettsakter og tekniske gjennomføringsstandarder 

 Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a med nærmere angivelse av hvilke opplysninger 

som skal offentliggjøres, og av fristene for den årlige offentliggjøringen av opplysningene i henhold til avsnitt 3. 

 For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette avsnitt skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for framgangsmåter, formater og maler. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 30. juni 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

16) Artikkel 58 nr. 8 skal lyde: 

 «8.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med dette avsnitt kan EIOPA utarbeide utkast til tekniske regulerings-

standarder for å fastsette en uttømmende liste over opplysninger i henhold til artikkel 59 nr. 4 som aktuelle erververe skal 

ta med i sin melding, uten at det berører artikkel 58 nr. 2. 

 For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med dette avsnitt og ta hensyn til framtidig utvikling skal EIOPA, med 

forbehold for artikkel 301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi tilpasningen av kriteriene fastsatt 

i artikkel 59 nr. 1. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første og annet ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 9.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av dette direktiv kan EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for framgangsmåtene, skjemaene og malene for samrådet mellom de berørte tilsynsmyndighetene i 

henhold til artikkel 60. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.»  
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17) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 65a 

Samarbeid med EIOPA 

 Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene samarbeider med EIOPA ved anvendelsen av dette direktiv, i samsvar 

med forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene uten opphold gir EIOPA alle opplysninger som kreves for at den skal 

kunne utføre sine oppgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

18) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 67a 

Europaparlamentets undersøkelsesmyndighet 

 Artikkel 64 og 67 skal ikke berøre den undersøkelsesmyndighet som Europaparlamentet er gitt i henhold til artikkel 226 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV).» 

19) I artikkel 69 skal annet ledd lyde: 

 «Slike opplysninger skal bare gis videre når det er nødvendig av hensyn til tilsynet. Medlemsstatene skal imidlertid 

fastsette at opplysninger som er mottatt i henhold til artikkel 65 og 68 nr. 1, og opplysninger som er kommet fram ved 

stedlige tilsyn som omhandlet i artikkel 33, bare skal gis videre med uttrykkelig samtykke fra tilsynsmyndigheten som har 

gitt opplysningene, eller fra tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der det stedlige tilsynet ble utført.» 

20) Artikkel 70 skal lyde: 

«Artikkel 70 

Overføring av opplysninger til sentralbanker, monetære myndigheter, ansvarlige for tilsyn med betalingssystemer 

og Det europeiske råd for systemrisiko 

 1.  Med forbehold for artikkel 64–69 kan en tilsynsmyndighet overføre opplysninger til følgende parter slik at de skal 

kunne utføre sine oppgaver: 

a)  Sentralbanker i Det europeiske system av sentralbanker (ESSB), herunder Den europeiske sentralbank (ESB) og andre 

organer med lignende funksjon i deres egenskap av monetære myndigheter, når disse opplysningene er relevante for 

deres respektive lovfestede oppgaver, herunder gjennomføring av pengepolitikken og tilhørende likviditetsforsyning, 

tilsyn med betalingssystemer, clearingsystemer og oppgjørssystemer for verdipapirer samt opprettholdelse av 

finanssystemets stabilitet. 

b)  Eventuelt andre nasjonale offentlige myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med betalingssystemer. 

c)  Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010(*), 

når disse opplysningene er relevante for utførelsen av dets oppgaver. 

 2.  I en krisesituasjon, herunder en krisesituasjon som omhandlet i artikkel 18 i forordning (EU) nr. 1094/2010, skal 

medlemsstatene tillate at tilsynsmyndighetene omgående oversender opplysninger til sentralbankene i ESSB, herunder 

ESB, når disse opplysningene er relevante for deres lovfestede oppgaver, herunder gjennomføring av pengepolitikken og 

tilhørende likviditetsforsyning, tilsyn med betalingssystemer, clearingsystemer og oppgjørssystemer for verdipapirer samt 

opprettholdelse av finanssystemets stabilitet, og til ESRB når disse opplysningene er relevante for dets lovfestede 

oppgaver.  
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 3.  Slike myndigheter eller organer kan også oversende til tilsynsmyndighetene slike opplysninger som er nødvendige 

for formålene omhandlet i artikkel 67. Opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være underlagt taushetsplikten 

omhandlet i dette avsnitt. 

  

(*) 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).» 

21) I artikkel 71 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene ved utførelsen av sine oppgaver tar hensyn til harmoniseringen 

mellom tilsynsverktøy og tilsynspraksis når de anvender lover og forskrifter vedtatt i henhold til dette direktiv. 

Medlemsstatene skal derfor sikre at 

a)  tilsynsmyndighetene deltar i EIOPAs virksomhet, 

b)  tilsynsmyndighetene gjør sitt ytterste for å overholde retningslinjene og anbefalingene som EIOPA har utstedt i 

samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1094/2010, og at de gir en begrunnelse dersom de ikke gjør det, 

c)  nasjonale mandater som er gitt til tilsynsmyndighetene, ikke hindrer dem i å utføre sine oppgaver som medlemmer 

av EIOPA eller i henhold til dette direktiv.» 

b)  Nr. 3 utgår. 

22) Artikkel 75 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som fastsetter hvilke metoder og forut-

setninger som skal benyttes ved verdsetting av eiendeler og forpliktelser som fastsatt i nr. 1. 

 3.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med verdsettingen av eiendeler og forpliktelser skal EIOPA, med 

forbehold for artikkel 301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi følgende: 

a)  Dersom de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 2 krever anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder som er vedtatt 

av Kommisjonen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002, samsvaret mellom disse 

regnskapsstandardene og verdsettingsmetoden for eiendeler og forpliktelser som fastsatt i nr. 1 og 2. 

b)  Metoder og forutsetninger som skal anvendes enten når noterte markedspriser ikke foreligger, eller når internasjonale 

regnskapsstandarder vedtatt av Kommisjonen i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002 midlertidig eller 

permanent er uforenlige med verdsettingsmetoden for eiendeler og forpliktelser som fastsatt i nr. 1 og 2. 

c)  Metoder og forutsetninger som skal anvendes ved verdsettingen av eiendeler og forpliktelser som fastsatt i nr. 1, når 

de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 2 tillater at alternative verdsettingsmetoder benyttes. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

23) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 77a 

Ekstrapolering av den relevante risikofrie rentekurven 

 Den relevante risikofrie rentekurven nevnt i artikkel 77 nr. 2 skal fastsettes ved bruk av og i samsvar med opplysninger fra 

relevante finansielle instrumenter. Denne fastsettelsen skal ta hensyn til relevante finansielle instrumenter med løpetider 

der markedene for disse finansielle instrumentene og for obligasjoner er dype, likvide og gjennomsiktige. For løpetider der 

markedene for de relevante finansielle instrumentene eller for obligasjoner ikke lenger er dype, likvide og gjennomsiktige, 

skal den relevante risikofrie rentekurven ekstrapoleres.  
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 Den ekstrapolerte delen av den relevante risikofrie rentekurven skal baseres på terminkurser som går gradvis fra en eller 

flere terminkurser for de lengste løpetidene som de relevante finansielle instrumentene og obligasjonene kan observeres 

for i et dypt, likvid og gjennomsiktig marked, til den endelige terminkursen. 

Artikkel 77b 

Matching-justering av den relevante risikofrie rentekurven 

 1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak kan, forutsatt at de har fått forhåndsgodkjenning fra tilsynsmyndighetene, 

anvende en matching-justering på den relevante risikofrie rentekurven for å beregne beste estimat for en portefølje av 

livsforsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, herunder livrente fra skadeforsikrings- eller gjenforsikringsavtaler, når 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har avsatt en eiendelsportefølje som består av obligasjoner og andre 

eiendeler med lignende kontantstrømegenskaper, for å dekke beste estimat for porteføljen av forsikrings- eller 

gjenforsikringsforpliktelser og beholder denne porteføljen i forpliktelsenes levetid, unntatt dersom formålet er å 

bevare samsvaret i den forventede kontantstrømmen mellom eiendeler og forpliktelser når kontantstrømmene er 

vesentlig endret. 

b)  Porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser som matching-justeringen anvendes på, og den tilknyttede 

eiendelsporteføljen er identifisert, organisert og forvaltet atskilt fra foretakets øvrige virksomhet, og den tilknyttede 

eiendelsporteføljen kan ikke brukes til å dekke tap som oppstår i foretakets øvrige virksomhet. 

c)  Den tilknyttede eiendelsporteføljens forventede kontantstrømmer gjenspeiler hver av de forventede kontantstrømmene 

for porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser i samme valuta, og et eventuelt misforhold medfører 

ikke risikoer som er vesentlige i forhold til de risikoene som er knyttet til den forsikrings- eller gjenforsikrings-

virksomheten som matching-justeringen anvendes på. 

d)  Avtalene som ligger til grunn for porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, fører ikke til framtidige 

premiebetalinger. 

e)  De eneste forsikringsrisikoene som er knyttet til porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, er 

leverisiko, kostnadsrisiko, justeringsrisiko og dødsrisiko. 

f)  Dersom forsikringsrisikoen knyttet til porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser omfatter dødsrisiko, 

øker ikke beste estimat for porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser med mer enn 5 % under et 

dødsrisikostress som kalibreres i samsvar med artikkel 101 nr. 2–5. 

g)  Avtalene som ligger til grunn for porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, omfatter ingen opsjoner 

for forsikringstakeren eller omfatter bare en gjenkjøpsopsjon der gjenkjøpsverdien ikke overstiger verdien av 

eiendelene, verdsatt i samsvar med artikkel 75, som dekker forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelsene på det 

tidspunkt gjenkjøpsopsjonen utøves. 

h)  Kontantstrømmene for den tilknyttede eiendelsporteføljen er faste og kan ikke endres av eiendelenes utstedere eller av 

tredjeparter. 

i)  Forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelsene i en forsikrings- eller gjenforsikringsavtale deles ikke opp i forskjellige 

deler når porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser settes sammen i henhold til dette nummer. 

 Uten hensyn til første ledd bokstav h) kan forsikrings- eller gjenforsikringsforetak anvende eiendeler med faste kontant-

strømmer, med unntak for inflasjonsavhengighet, forutsatt at disse eiendelene gjenspeiler de kontantstrømmene i 

porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser som avhenger av inflasjonen.  
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 Dersom utstedere eller tredjeparter har rett til å endre en eiendels kontantstrømmer på en slik måte at investoren mottar 

tilstrekkelig kompensasjon til at denne kan oppnå de samme kontantstrømmene ved å reinvestere i eiendeler med 

tilsvarende eller bedre kredittkvalitet, skal retten til å endre kontantstrømmene ikke hindre at eiendelen kan opptas i den 

tilknyttede porteføljen i samsvar med første ledd bokstav h). 

 2.  Forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som anvender matching-justeringen på en portefølje av forsikrings- eller 

gjenforsikringsforpliktelser, skal ikke senere anvende en metode som ikke omfatter en matching-justering. Dersom et 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som anvender matching-justeringen, ikke lenger kan oppfylle vilkårene fastsatt i 

nr. 1, skal det umiddelbart underrette tilsynsmyndigheten og treffe nødvendige tiltak for at disse vilkårene igjen oppfylles. 

Dersom foretaket ikke kan oppfylle disse vilkårene igjen innen to måneder fra den datoen da de sluttet å oppfylle dem, 

skal det ikke lenger anvende matching-justeringen på sine forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser og ikke anvende 

matching-justeringen i en periode på ytterligere 24 måneder. 

 3.  Matching-justeringen skal ikke anvendes for forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser dersom den relevante 

risikofrie rentekurven for beregning av beste estimat for disse forpliktelsene omfatter en volatilitetsjustering i henhold til 

artikkel 77d eller overgangstiltak for de risikofrie rentene i henhold til artikkel 308c. 

Artikkel 77c 

Beregning av matching-justeringen 

 1.  For hver valuta skal matching-justeringen nevnt i artikkel 77b beregnes i samsvar med følgende prinsipper: 

a)  Matching-justeringen skal være lik forskjellen mellom følgende: 

i)  Den årlige effektive renten, beregnet som en enkelt diskonteringsrente som, når den anvendes på kontant-

strømmene for porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, gir en verdi som er lik verdien i 

henhold til artikkel 75 av den tilknyttede eiendelsporteføljen. 

ii)  Den årlige effektive renten, beregnet som en enkelt diskonteringsrente som, når den anvendes på kontant-

strømmene for porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, gir en verdi som er lik verdien av 

beste estimat for porteføljen av forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, der det tas hensyn til pengenes 

tidsverdi ved bruk av den risikofrie basisrentekurven. 

b)  Matching-justeringen skal ikke omfatte den grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansen som gjenspeiler 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets risikoer. 

c)  Uten hensyn til bokstav a) skal den grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansen økes når det er nødvendig for å 

sikre at matching-justeringen for eiendeler med en kredittkvalitet med høy risiko ikke overstiger matching-justeringen 

for eiendeler med en kredittkvalitet med lav til moderat risiko og samme durasjon og eiendelsklasse. 

d)  Anvendelsen av eksterne kredittvurderinger ved beregningen av matching-justeringen skal være i samsvar med 

artikkel 111 nr. 1 bokstav n). 

 2.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav b) skal følgende gjelde for den grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansen: 

a)  Den skal være lik summen av 

i)  kredittrisikotillegget («credit spread») som tilsvarer sannsynligheten for mislighold av eiendelene, 

ii)  kredittrisikotillegget som tilsvarer det forventede tapet som følger av at eiendelene nedgraderes. 

b)  For eksponeringer mot medlemsstaters sentralmyndigheter og sentralbanker skal den ikke være lavere enn 30 % av det 

langsiktige gjennomsnittet for kjøpskurs-salgskurs-differansen over den risikofrie renten for eiendeler med samme 

durasjon og kredittkvalitet og av samme eiendelsklasse, slik det kan observeres på finansmarkedene.  
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c)  Når det gjelder andre eiendeler enn eksponeringer mot medlemsstaters sentralmyndigheter og sentralbanker, skal den 

ikke være lavere enn 35 % av det langsiktige gjennomsnittet for kjøpskurs-salgskurs-differansen over den risikofrie 

renten for eiendeler med samme durasjon og kredittkvalitet og av samme eiendelsklasse, slik det kan observeres på 

finansmarkedene. 

 Sannsynligheten for mislighold nevnt i første ledd bokstav a) i) skal baseres på langsiktige statistikker over mislighold 

som er relevante for eiendelen med hensyn til dens durasjon, kredittkvalitet og eiendelsklasse. 

 Dersom det ikke kan utledes et pålitelig kredittrisikotillegg fra misligholdsstatistikkene nevnt i annet ledd, skal den 

grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansen være lik den delen av det langsiktige gjennomsnittet for kredittrisiko-

tillegget over den risikofrie renten som er fastsatt i bokstav b) og c). 

Artikkel 77d 

Volatilitetsjustering av den relevante risikofrie rentekurven 

 1.  Medlemsstatene kan kreve at forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal ha fått forhåndsgodkjenning fra til-

synsmyndighetene før de anvender en volatilitetsjustering på den relevante risikofrie rentekurven for å beregne beste 

estimat omhandlet i artikkel 77 nr. 2. 

 2.  For hver relevante valuta skal volatilitetsjusteringen av den relevante risikofrie rentekurven baseres på differansen 

mellom den rentesatsen som kan oppnås for eiendeler som inngår i en referanseportefølje for denne valutaen, og satsene 

for den relevante risikofrie basisrentekurven for den samme valutaen. 

 En valutas referanseportefølje skal være representativ for de eiendelene som er uttrykt i denne valutaen, og som 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak investerer i for å dekke beste estimat for forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser 

uttrykt i denne valutaen. 

 3.  Omfanget av volatilitetsjusteringen av risikofrie renter skal tilsvare 65 % av den risikokorrigerte kjøpskurs-salgskurs-

differansen for valutaen («currency spread»). 

 Den risikokorrigerte kjøpskurs-salgskurs-differansen for valutaen skal beregnes som forskjellen mellom differansen nevnt 

i nr. 2 og den andelen av denne differansen som kan henføres til en realistisk vurdering av forventede tap eller uforutsett 

kredittrisiko eller annen risiko for eiendelene. 

 Volatilitetsjusteringen skal anvendes bare på de relevante risikofrie rentene i rentekurven som ikke er utledet ved hjelp av 

ekstrapolering i samsvar med artikkel 77a. Ekstrapoleringen av den relevante risikofrie rentekurven skal baseres på disse 

justerte risikofrie rentene. 

 4.  For hver relevant stat skal volatilitetsjusteringen av de risikofrie rentene nevnt i nr. 3 for vedkommende stats valuta, 

før anvendelsen av faktoren på 65 %, økes med forskjellen mellom den risikokorrigerte kjøpskurs-salgskurs-differansen i 

staten («country spread») og to ganger den risikokorrigerte kjøpskurs-salgskurs-differanse for valutaen, når denne 

differansen er positiv og den risikokorrigerte kjøpskurs-salgskurs-differansen i staten er over 100 basispunkter. Den økte 

volatilitetsjusteringen skal anvendes ved beregningen av beste estimat for forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene for 

produkter som selges på vedkommende stats forsikringsmarked. Den risikokorrigerte kjøpskurs-salgskurs-differansen i 

staten beregnes på samme måte som den risikokorrigerte kjøpskurs-salgskurs-differansen for vedkommende stats valuta, 

men er basert på en referanseportefølje som er representativ for de eiendelene som forsikrings- og gjenforsikringsforetak 

har investert i for å dekke beste estimat for forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser for produkter som selges på 

vedkommende stats forsikringsmarked og er uttrykt i vedkommende stats valuta. 

 5.  Volatilitetsjusteringen skal ikke anvendes for forsikringsforpliktelser dersom den relevante risikofrie rentekurven for 

beregning av beste estimat for disse forpliktelsene omfatter en matching-justering i henhold til artikkel 77b. 

 6.  Som unntak fra artikkel 101 skal solvenskapitalkravet ikke omfatte risikoen for tap av basiskapital som følge av 

endringer av volatilitetsjusteringen.  
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Artikkel 77e 

Tekniske opplysninger fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner 

 1.  EIOPA skal fastsette og offentliggjøre følgende tekniske opplysninger for hver relevant valuta minst hvert kvartal: 

a)  En relevant risikofri rentekurve for beregning av beste estimat nevnt i artikkel 77 nr. 2, uten matching-justering eller 

volatilitetsjustering. 

b)  For hver relevant durasjon, kredittkvalitet og eiendelsklasse, en grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanse for 

beregningen av matching-justeringen nevnt i artikkel 77c nr. 1 bokstav b). 

c)  For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, en volatilitetsjustering av den relevante risikofrie rentekurven nevnt i 

artikkel 77d nr. 1. 

 2.  For å sikre ensartede vilkår for beregningen av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital kan Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter som for hver relevant valuta fastsetter de tekniske opplysningene nevnt i nr. 1. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal anvende disse opplysningene. 

 Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 301 nr. 2. 

 Når det foreligger behørig begrunnede tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av den relevante risikofrie 

rentekurven, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med framgangsmåten 

nevnt i artikkel 301 nr. 3. 

 3.  Dersom de tekniske opplysningene nevnt i nr. 1 er vedtatt av Kommisjonen i samsvar med nr. 2, skal forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak anvende disse tekniske opplysningene ved beregningen av beste estimat i samsvar med artikkel 77, 

matching-justeringen i samsvar med artikkel 77c og volatilitetsjusteringen i samsvar med artikkel 77d. 

 Når det gjelder valutaer og nasjonale markeder der justeringen nevnt i nr. 1 bokstav c) ikke er fastsatt i gjennomførings-

rettsaktene nevnt i nr. 2, skal det ikke anvendes en volatilitetsjustering på den relevante risikofrie rentekurven for å 

beregne beste estimat. 

Artikkel 77f 

Gjennomgåelse av langsiktige garantitiltak og aksjerisikotiltak 

 1.  EIOPA skal hvert år fram til 1. januar 2021 rapportere til Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om virkningen 

av anvendelsen av artikkel 77a–77e og 106, artikkel 138 nr. 4 og artikkel 304, 308c og 308d, herunder de delegerte 

rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til dem. 

 Tilsynsmyndighetene skal årlig i samme periode gi EIOPA opplysninger om følgende: 

a)  Tilgjengeligheten av langsiktige garantier for forsikringsprodukter på deres nasjonale markeder og forsikrings- og 

gjenforsikringsforetakenes atferd som langsiktige investorer. 

b)  Antallet forsikrings- og gjenforsikringsforetak som anvender matching-justeringen, volatilitetsjusteringen, forlengelsen av 

gjenopprettingsperioden i samsvar med artikkel 138 nr. 4, den durasjonsbaserte undermodulen for aksjerisiko og 

overgangstiltakene fastsatt i artikkel 308c og 308d. 

c)  Virkningen av matching-justeringen, volatilitetsjusteringen, den symmetriske justeringsmekanismen for kapitalkravet 

for aksjerisiko, den durasjonsbaserte undermodulen for aksjerisiko og overgangstiltakene fastsatt i artikkel 308c og 

308d på forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes finansielle stilling på nasjonalt plan og i anonymisert form for 

hvert foretak. 

d)  Virkningen av matching-justeringen, volatilitetsjusteringen, den symmetriske justeringsmekanismen for kapitalkravet 

for aksjerisiko og den durasjonsbaserte undermodulen for aksjerisiko på forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes 

investeringsatferd, og hvorvidt de uberettiget reduserer kapitalkravet.  
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e)  Virkningen av en eventuell forlenget gjenopprettingsperiode i samsvar med artikkel 138 nr. 4 på forsikrings- og 

gjenforsikringsforetakenes innsats for å gjenopprette en tellende ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet, 

eller for å redusere risikoprofilen for å sikre oppfyllelse av solvenskapitalkravet. 

f)  Når forsikrings- og gjenforsikringsforetakene anvender overgangstiltakene fastsatt i artikkel 308c og 308d, hvorvidt 

de er i samsvar med innfasingsplanene nevnt i artikkel 308e og utsiktene til mindre avhengighet av disse 

overgangstiltakene, herunder tiltak som er truffet eller forventes å bli truffet av foretakene og tilsynsmyndighetene, 

idet det tas hensyn til regelverket i den berørte medlemsstat. 

 2.  EIOPA skal, eventuelt etter samråd med ESRB og etter en offentlig høring, oversende Kommisjonen en uttalelse om 

vurderingen av anvendelsen av artikkel 77a–77e og 106, artikkel 138 nr. 4 og artikkel 304, 308c og 308d, herunder de 

delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold til dem. Denne vurderingen skal foretas med 

hensyn til tilgjengeligheten av langsiktige garantier for forsikringsprodukter, forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes 

atferd som langsiktige investorer og, mer generelt, den finansielle stabiliteten. 

 3.  På grunnlag av uttalelsen nevnt i nr. 2, som oversendes av EIOPA, skal Kommisjonen oversende en rapport  

til Europaparlamentet og Rådet innen 1. januar 2021 eller eventuelt tidligere. Rapporten skal særlig undersøke  

virkningene på 

a)  vernet av forsikringstakerne, 

b)  de europeiske forsikringsmarkedenes virkemåte og stabilitet, 

c)  det indre marked og særlig på konkurransen og de like konkurransevilkårene på de europeiske forsikringsmarkedene, 

d)  i hvilket omfang forsikrings- og gjenforsikringsforetakene fortsetter å være langsiktige investorer, 

e)  tilgjengeligheten av og fastsettelsen av pris på livrenteprodukter, 

f)  tilgjengeligheten av og fastsettelsen av pris på konkurrerende produkter, 

g)  forsikringsforetakenes langsiktige investeringsstrategier når det gjelder produkter som omfattes av artikkel 77b og 

77c, i forhold til andre langsiktige garantier, 

h)  forbrukernes valg og deres bevissthet om risiko, 

i)  graden av diversifisering av forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes forsikringsvirksomhet og eiendelsporteføljer, 

j)  finansiell stabilitet. 

 Videre skal rapporten bygge på tilsynserfaring med hensyn til anvendelse av artikkel 77a–77e og 106, artikkel 138 nr. 4 og 

artikkel 304, 308c og 308d, herunder de delegerte rettsaktene eller gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt i henhold  

til dem. 

 4.  Kommisjonens rapport skal om nødvendig ledsages av forslag til regelverk.» 

24) Artikkel 86 skal lyde: 

«Artikkel 86 

Delegerte rettsakter og tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder 

 1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som fastsetter 

a)  forsikringstekniske og statistiske metoder for beregning av beste estimat som omhandlet i artikkel 77 nr. 2, 

b)  metoder, prinsipper og teknikker for fastsettelse av den relevante risikofrie rentekurven som skal benyttes for å 

beregne beste estimat som omhandlet i artikkel 77 nr. 2,  
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c)  i hvilke situasjoner de forsikringstekniske avsetningene skal beregnes under ett eller som summen av beste estimat og 

en risikomargin, og de metodene som skal benyttes når de forsikringstekniske avsetningene beregnes under ett, som 

omhandlet i artikkel 77 nr. 4, 

d)  metodene og forutsetningene som skal benyttes ved beregning av risikomarginen, herunder fastsettelse av størrelsen 

på den tellende ansvarlige kapitalen som er nødvendig for å oppfylle forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene, og 

ved kalibrering av kapitalkostnadssatsen, som omhandlet i artikkel 77 nr. 5, 

e)  bransjene som skal danne grunnlag for fordelingen av forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser med sikte på å 

beregne forsikringstekniske avsetninger omhandlet i artikkel 80, 

f)  standardene som skal overholdes for å sikre at dataene som benyttes ved beregningen av forsikringstekniske avsetninger, 

er egnede, fullstendige og nøyaktige, og de særlige tilfellene der det vil være hensiktsmessig å bruke tilnærmede verdier, 

herunder individuelle beregningsmetoder, ved beregningen av beste estimat, som omhandlet i artikkel 82, 

g)  spesifikasjoner med hensyn til kravene fastsatt i artikkel 77b nr. 1, herunder metodene, forutsetningene og standard-

parametrene som skal benyttes ved beregning av virkningene av dødsrisikostresset omhandlet i artikkel 77b nr. 1  

bokstav e), 

h)  spesifikasjoner med hensyn til kravene fastsatt i artikkel 77c, herunder forutsetningene og metodene som skal benyttes 

ved beregning av matching-justeringen og den grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansen, 

i)  metoder og forutsetninger for beregning av volatilitetsjusteringen omhandlet i artikkel 77d, herunder en formel for 

beregning av differansen omhandlet i nr. 2 i nevnte artikkel. 

 2.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med metodene for beregning av forsikringstekniske avsetninger skal 

EIOPA, med forbehold for artikkel 301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi 

a)  metodene som skal benyttes ved beregning av justeringen som er omhandlet i artikkel 81, for å dekke forventet tap på 

grunn av motpartens mislighold, 

b)  om nødvendig, forenklede metoder og teknikker for beregning av forsikringstekniske avsetninger for å sikre at de 

forsikringstekniske og statistiske metodene som det vises til i bokstav a) og d), står i et rimelig forhold til arten, omfanget 

og kompleksiteten av de risikoene som forsikrings- og gjenforsikringsforetak, herunder egenforsikringsforetak og 

egenforsikringsforetak for gjenforsikring, påtar seg. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 3.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av artikkel 77b skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennomførings-

standarder for framgangsmåtene for godkjenning av anvendelsen av en matching-justering omhandlet i artikkel 77b nr. 1. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 31. oktober 2014. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta disse tekniske gjennomføringsstandardene i samsvar med artikkel 15 i forordning 

(EU) nr. 1094/2010.» 

25) I artikkel 92 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Delegerte rettsakter og tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder» 

b)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med fastsettelsen av ansvarlig kapital skal EIOPA, med forbehold 

for artikkel 301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette kriteriene for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av supplerende kapital i samsvar med artikkel 90.  
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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. 1094/2010. 

 1a.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a for å angi behandlingen av deltaker-

interesser i henhold til artikkel 212 nr. 2 tredje ledd med hensyn til fastsettelse av ansvarlig kapital for finans- og 

kredittinstitusjoner.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

 «3.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av artikkel 90 skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av bruken av supplerende kapital. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen  

31. oktober 2014. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

26) Artikkel 97 skal lyde: 

«Artikkel 97 

Delegerte rettsakter og tekniske reguleringsstandarder 

 1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a for å fastsette en liste over poster i den 

ansvarlige kapitalen, herunder postene omhandlet i artikkel 96, som anses å oppfylle kriteriene fastsatt i artikkel 94, og 

som for hver post i den ansvarlige kapitalen inneholder en nøyaktig beskrivelse av egenskapene som bestemmer 

klassifiseringen av posten. 

 2.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med klassifiseringen av ansvarlig kapital skal EIOPA, med forbehold 

for artikkel 301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette metodene som tilsynsmyndighetene 

skal benytte når de godkjenner vurderingen og klassifiseringen av postene i den ansvarlige kapitalen som ikke er oppført i 

listen omhandlet i nr. 1. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 Kommisjonen skal regelmessig gjennomgå og, dersom markedsutviklingen tilsier det, ajourføre listen omhandlet i nr. 1.» 

27) Artikkel 99 skal lyde: 

«Artikkel 99 

Delegerte rettsakter om tellende ansvarlig kapital 

 Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som fastsetter 

a)  de kvantitative grensene omhandlet i artikkel 98 nr. 1 og 2, 

b)  de justeringene som skal gjøres for å gjenspeile mangelen på overførbarhet for de postene i den ansvarlige kapitalen 

som bare kan benyttes til dekning av tap i et bestemt segment av forpliktelser eller i bestemte risikoer (avgrensede 

fond).» 

28) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 109a 

Harmoniserte tekniske data til standardformler 

 1.  Ved beregningen av solvenskapitalkravet etter standardformelen skal de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom 

Felleskomiteen utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser gjennom anvendelse av de klassene som 

fastsettes i samsvar med artikkel 111 nr. 1 bokstav n).  



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/203 

 

 De europeiske tilsynsmyndighetenes felleskomité skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for 

Kommisjonen innen 30. juni 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 2.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel og for å lette beregningen av markedsrisikomodulen 

omhandlet i artikkel 105 nr. 5, lette beregningen av motpartsrisikomodulen omhandlet i artikkel 105 nr. 6, evaluere 

risikoreduksjonsteknikkene omhandlet i artikkel 101 nr. 5 og beregne forsikringstekniske avsetninger skal EIOPA 

utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for 

a)  lister over regionale og lokale myndigheter med eksponeringer som skal behandles som eksponeringer mot 

sentralmyndighetene i hvis jurisdiksjon de er etablert, forutsatt at det ikke er noen forskjell i risiko mellom slike 

eksponeringer på grunn av nevnte regionale og lokale myndigheters særlige myndighet til skattlegging, og at det 

finnes særlige institusjonelle bestemmelser som reduserer risikoen for mislighold, 

b)  aksjeindeksen omhandlet i artikkel 106 nr. 2, i samsvar med de detaljerte kriteriene som er fastsatt i artikkel 111 nr. 1 

bokstav c) og o), 

c)  de justeringene som skal foretas for valutaer som er knyttet til euro i undermodulen for valutarisiko omhandlet i 

artikkel 105 nr. 5, i samsvar med de detaljerte kriteriene for justeringer av valutaer som er knyttet til euro, for å lette 

beregningen av undermodulen for valutarisiko som fastsatt i artikkel 111 nr. 1 bokstav p). 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 30. juni 2015. 

 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.  EIOPA skal offentliggjøre tekniske opplysninger, herunder om den symmetriske justeringen omhandlet i artikkel 

106, minst hvert kvartal. 

 4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel og for å lette beregningen av modulen for forsikrings-

risiko i helseforsikring omhandlet i artikkel 105 nr. 4 skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder, 

idet det tas hensyn til beregningene som er framlagt av tilsynsmyndighetene i den berørte medlemsstaten, for 

standardavvik i forbindelse med særlige nasjonale lovgivningsmessige tiltak truffet av medlemsstater som tillater at 

forsikrings- og gjenforsikringsforetak deler utbetalinger ved forsikringskrav som gjelder helserisikoer, og som oppfyller 

kriteriene i nr. 5 og eventuelle andre kriterier fastsatt gjennom delegerte rettsakter. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 30. juni 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 5.  De tekniske gjennomføringsstandardene omhandlet i nr. 4 får anvendelse bare på de nasjonale lovgivningsmessige 

tiltakene i medlemsstater som tillater at forsikrings- og gjenforsikringsforetak deler utbetalinger ved forsikringskrav som 

gjelder helserisikoer, og som oppfyller følgende kriterier: 

a)  Ordningen for deling av forsikringskrav er gjennomsiktig og fullt ut fastsatt før begynnelsen av den årsperioden som 

den gjelder for. 

b)  Ordningen for deling av forsikringskrav, antallet forsikringsforetak som deltar i utjevningsordningen for helserisiko 

(HRES), og risikokjennetegnene for den virksomheten som omfattes av HRES, sikrer at for hvert foretak som deltar i 

HRES, blir volatiliteten i årlige tap for den virksomheten som omfattes av HRES, vesentlig redusert ved hjelp av 

HRES, både når det gjelder premier og reserverisiko.  
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c)  Helseforsikringen som dekkes av HRES, er obligatorisk og erstatter helt eller delvis den sykeforsikringen som den 

lovfestede trygdeordningen gir. 

d)  Ved mislighold i et forsikringsforetak som deltar i HRES, garanterer en eller flere medlemsstaters regjeringer fullt ut å 

dekke forsikringstakerens krav til den forsikringsvirksomheten som omfattes av HRES. 

 Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som fastsetter de tilleggskriteriene som de 

nasjonale lovgivningsmessige tiltakene skal oppfylle, og metoden for og kravene til beregningen av standardavvikene 

omhandlet i nr. 4 i denne artikkel.» 

29) Artikkel 111 skal lyde: 

«Artikkel 111 

Delegerte rettsakter og tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder som gjelder artikkel 103–109 

 1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som fastsetter 

a)  en standardformel som er i samsvar med artikkel 101 og 103–109, 

b)  de undermodulene som er nødvendige eller som mer presist dekker risikoene som faller inn under de respektive 

risikomodulene omhandlet i artikkel 104 og senere oppdateringer, 

c)  metodene, forutsetningene og standardparametrene som skal kalibreres til konfidensnivået omhandlet i artikkel 101 

nr. 3 og benyttes i beregningen av hver av risikomodulene eller undermodulene for basiskravet til solvenskapital 

fastsatt i artikkel 104, 105 og 304, den symmetriske justeringsmekanismen og den hensiktsmessige tidsperioden, 

uttrykt i antall måneder, som omhandlet i artikkel 106, og den hensiktsmessige tilnærmingsmåten for å integrere 

metoden omhandlet i artikkel 304 i solvenskapitalkravet beregnet etter standardformelen, 

d)  korrelasjonsparametrene, herunder om nødvendig parametrene fastsatt i vedlegg IV, og framgangsmåter for 

oppdatering av disse parametrene, 

e)  metodene og forutsetningene som skal benyttes for å vurdere endringer i forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes 

risikoprofil og for å justere beregningen av solvenskapitalkravet når de berørte foretakene benytter risikoreduk-

sjonsteknikker, 

f)  de kvalitative kriteriene som risikoreduksjonsteknikkene omhandlet i bokstav e) må oppfylle for å sikre at risikoen 

effektivt har blitt overført til en tredjepart, 

fa)  metoden og parametrene som skal benyttes i vurderingen av kapitalkravet for motpartsrisiko ved eksponeringer mot 

kvalifiserte sentrale motparter; disse parametrene sikrer samsvar med behandlingen av slike eksponeringer for 

kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 og 26 i forordning (EU) nr. 575/2013, 

g)  metodene og parametrene som skal benyttes i vurderingen av kapitalkravet for operasjonell risiko fastsatt i artikkel 

107, herunder prosentsatsen omhandlet i artikkel 107 nr. 3, 

h)  metodene og justeringene som skal benyttes for å gjenspeile forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes reduserte 

mulighet til risikospredning i tilknytning til avgrensede fond, 

i)  metoden som skal benyttes i beregningen av justeringen for den tapsabsorberende evnen til forsikringstekniske 

avsetninger eller utsatt skatt som fastsatt i artikkel 108, 

j)  delsettet av standardparametrer i risikomodulene for livsforsikring, skadeforsikring og helseforsikring som kan 

erstattes av foretaksspesifikke parametrer som fastsatt i artikkel 104 nr. 7,  
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k)  de standardiserte metodene som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal benytte for å beregne de foretaks-

spesifikke parametrene omhandlet i bokstav j), og alle kriterier for dataenes fullstendighet, nøyaktighet og 

hensiktsmessighet som skal være oppfylt før tilsynsmyndigheten gir godkjenning, sammen med framgangsmåten for 

slik godkjenning, 

l)  de forenklede beregningene fastsatt for bestemte undermoduler og risikomoduler samt kriteriene som forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak, herunder egenforsikringsforetak og egenforsikringsforetak for gjenforsikring, må oppfylle for å 

kunne benytte hver av disse forenklingene, som fastsatt i artikkel 109, 

m)  den tilnærmingsmåten som skal benyttes når det gjelder tilknyttede foretak omhandlet i artikkel 212, ved beregning av 

solvenskapitalkravet, særlig beregning av undermodulen for aksjerisiko omhandlet i artikkel 105 nr. 5, idet det tas 

hensyn til den sannsynlige reduksjonen i volatiliteten til verdien av slike tilknyttede foretak som følge av disse 

investeringenes strategiske art og den innflytelsen som det deltakende foretaket utøver på de tilknyttede foretakene, 

n)  hvordan eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger skal anvendes ved beregning av solvenskapitalkravet 

etter standardformelen og plasseringen av eksterne kredittvurderinger på en skala av risikoklasser som omhandlet i 

artikkel 109a nr. 1, som skal være i samsvar med anvendelsen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvur-

deringer ved beregning av kapitalkrav for kredittinstitusjoner som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 og for finansinstitusjoner som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 26 i samme forordning, 

o)  de detaljerte kriteriene for aksjeindeksen omhandlet i artikkel 109a nr. 2 bokstav c), 

p)  de detaljerte kriteriene for justeringer av valutaer som er knyttet til euro, for å lette beregningen av undermodulen for 

valutarisiko omhandlet i artikkel 109a nr. 2 bokstav d), 

q)  vilkårene for en kategorisering av regionale og lokale myndigheter som omhandlet i artikkel 109a nr. 2 bokstav a). 

 2.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennom-

føringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av de foretaksspesifikke parametrene 

omhandlet i nr. 1 bokstav k). 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 31. oktober 2014. 

 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.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2020 vurdere om de metodene, forutsetningene og standardparametrene som 

benyttes ved beregningen av standardformelen for solvenskapitalkravet, er egnede. Den bør særlig ta hensyn til 

eiendelsklassenes og de finansielle instrumentenes resultater, investorenes atferd med hensyn til disse eiendelene og 

finansielle instrumentene samt utviklingen når det gjelder fastsettelsen av internasjonale standarder for finansielle 

tjenester. Gjennomgåelsen av bestemte eiendelsklasser kan prioriteres. Kommisjonen skal framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet som ved behov ledsages av forslag til endringer av dette direktiv, eller av delegerte rettsakter 

eller gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold til det. 

 4.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med solvenskapitalkravet skal EIOPA, med forbehold for artikkel 

301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi kvantitative grenser og kriterier for godkjenning av 

eiendeler når disse risikoene ikke dekkes i tilstrekkelig grad av en undermodul. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 Disse tekniske reguleringsstandardene skal gjelde for eiendeler som dekker forsikringstekniske avsetninger, med unntak 

for eiendeler som innehas til dekning av livsforsikringsavtaler der investeringsrisikoen bæres av forsikringstakerne. De 

skal gjennomgås av Kommisjonen i lys av utviklingen av standardformelen og på finansmarkedene.»  
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30) Artikkel 114 skal lyde: 

«Artikkel 114 

Delegerte rettsakter og tekniske gjennomføringsstandarder som gjelder interne modeller for solvenskapitalkrav 

 1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som fastsetter 

a)  tilpasningene av standardene fastsatt i artikkel 120–125 som skal gjøres i lys av den partielle interne modellens 

begrensede anvendelsesområde, 

b)  hvordan en partiell intern modell skal integreres fullt ut i standardformelen for solvenskapitalkravet omhandlet i 

artikkel 113 nr. 1 bokstav c), og kravene til anvendelsen av alternative integreringsteknikker. 

 2.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for 

a)  godkjenning av en intern modell i samsvar med artikkel 112, og 

b)  godkjenning av større endringer i en intern modell og endringer i retningslinjene for endring av en intern modell nevnt 

i artikkel 115. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 31. oktober 2014. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

31) Artikkel 127 skal lyde: 

«Artikkel 127 

Delegerte rettsakter som gjelder artikkel 120–126 

 Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a med hensyn til artikkel 120–126 for å styrke 

evnen til å vurdere forsikrings- og gjenforsikringsforetaks risikoprofil og foretaksstyring med hensyn til bruken av interne 

modeller i hele Unionen.» 

32) I artikkel 129 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 bokstav d) punkt i)–iii) skal lyde: 

«i)  2 500 000 euro for skadeforsikringsforetak, herunder egenforsikringsforetak, med mindre alle eller noen av 

risikoene oppført i klasse 10–15 i vedlegg I del A er dekket, da beløpet ikke skal være mindre enn 

3 700 000 euro, 

ii)  3 700 000 euro for livsforsikringsforetak, herunder egenforsikringsforetak, 

iii)  3 600 000 euro for gjenforsikringsforetak, med mindre det dreier seg om egenforsikringsforetak for gjenfor-

sikring, da minstekapitalkravet ikke skal være mindre enn 1 200 000 euro,». 

b)  I nr. 3 skal annet ledd lyde: 

 «Medlemsstatene skal tillate at deres tilsynsmyndigheter for en periode som ikke skal vare lenger enn til  

31. desember 2017, krever at et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak anvender prosentverdiene omhandlet i første 

ledd utelukkende på foretakets solvenskapitalkrav beregnet i samsvar med kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 2.» 

c)  I nr. 4 innsettes følgende ledd etter første ledd: 

 «Ved beregningen av grensene omhandlet i nr. 3 skal foretakene ikke være forpliktet til å beregne solvenskapital-

kravene hvert kvartal.»  
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d)  I nr. 5 skal første ledd lyde: 

 «5.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2020 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om medlems-

statenes regler og tilsynsmyndighetenes praksiser vedtatt i henhold til nr. 1–4.» 

33) Artikkel 130 skal lyde: 

«Artikkel 130 

Delegerte rettsakter 

 Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som angir hvordan minstekapitalkravet 

omhandlet i artikkel 128 og 129 skal beregnes.» 

34) I artikkel 131 første ledd endres datoene «31. oktober 2012» og «31. oktober 2013» til henholdsvis «31. desember 2015» 

og «31. desember 2016». 

35) Artikkel 135 skal lyde: 

«Artikkel 135 

Delegerte rettsakter og tekniske reguleringsstandarder som gjelder kvalitative krav 

 1.  Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a for å fastsette kvalitative krav på følgende 

områder: 

a)  Påvisning, måling, overvåking og håndtering av risikoer som følger av investeringer i samsvar med artikkel 132 nr. 2 

første ledd. 

b)  Påvisning, måling, overvåking og håndtering av spesifikke risikoer som følger av investeringer i derivater og eiendeler 

omhandlet i artikkel 132 nr. 4 annet ledd, og fastsettelse av i hvilket omfang bruken av slike eiendeler skal anses som 

risikoreduksjon eller som effektiv porteføljeforvaltning som omhandlet i artikkel 132 nr. 4 tredje ledd. 

 2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som fastsetter 

a)  kravene som må oppfylles av foretak som pakker om lån til omsettelige verdipapirer og andre finansielle instrumenter 

(initiativtakere eller organisatorer), for at et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal kunne investere i slike 

verdipapirer eller instrumenter utstedt etter 1. januar 2011, herunder krav som sikrer at initiativtakeren, organisatoren 

eller den opprinnelige långiveren løpende beholder en netto økonomisk interesse som under enhver omstendighet ikke 

skal være mindre enn 5 %, 

b)  kvalitative krav som må oppfylles av forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som investerer i slike verdipapirer eller 

instrumenter, 

c)  nærmere angivelse av tilfeller der et forholdsmessig ytterligere kapitalkrav kan pålegges ved overtredelse av kravene 

fastsatt i bokstav a)–b) i dette nummer, uten at det berører artikkel 101 nr. 3. 

 3.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med nr. 2 bokstav c) skal EIOPA, med forbehold for artikkel 301b, 

utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi metodene for beregning av et forholdsmessig ytterligere 

kapitalkrav som omhandlet i nevnte nummer og bokstav. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

36) Artikkel 138 nr. 4 skal lyde: 

 «4.  I usedvanlig ugunstige situasjoner som berører forsikrings- og gjenforsikringsforetak som representerer en betydelig 

del av markedet eller av de berørte bransjene, som erklært av EIOPA og eventuelt etter samråd med ESRB, kan 

tilsynsmyndighetene forlenge fristen fastsatt i nr. 3 annet ledd med en periode på høyst sju år for berørte foretak, idet det 

tas hensyn til alle relevante faktorer, herunder den gjennomsnittlige durasjonen for de forsikringstekniske avsetningene.  
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 Uten at det berører EIOPAs myndighet i henhold til artikkel 18 i forordning (EU) nr. 1094/2010 skal EIOPA, ved 

anvendelsen av dette nummer, på anmodning fra den berørte tilsynsmyndigheten erklære at det foreligger en usedvanlig 

ugunstig situasjon. Den berørte tilsynsmyndigheten kan anmode om dette dersom det er usannsynlig at forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak som representerer en betydelig del av markedet eller av de berørte bransjene, kan oppfylle et av 

kravene i nr. 3. En usedvanlig ugunstig situasjon foreligger når den finansielle stillingen til et forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak som representerer en betydelig del av markedet eller av de berørte bransjene, blir alvorlig eller 

ugunstig påvirket av en eller flere av følgende omstendigheter: 

a)  Et uforutsett, stort og bratt fall på finansmarkedene. 

b)  En situasjon med en vedvarende lav rente. 

c)  En katastrofe med store følger. 

 EIOPA skal regelmessig i samarbeid med den berørte tilsynsmyndigheten vurdere om omstendighetene omhandlet i annet 

ledd fortsatt foreligger. EIOPA skal i samarbeid med den berørte tilsynsmyndigheten erklære når det ikke lenger foreligger 

en usedvanlig ugunstig situasjon. 

 Det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal hver tredje måned legge fram for sin tilsynsmyndighet en 

framdriftsrapport som beskriver tiltakene som er truffet og framdriften som er gjort med henblikk på å gjenopprette en 

tellende ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet, eller å redusere risikoprofilen for å sikre oppfyllelse av 

solvenskapitalkravet. 

 Forlengelsen omhandlet i første ledd skal trekkes tilbake dersom denne framdriftsrapporten viser at det ikke er gjort 

vesentlige framskritt når det gjelder å gjenopprette en tellende ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet, eller å 

redusere risikoprofilen for å sikre oppfyllelse av solvenskapitalkravet, mellom datoen da den manglende oppfyllelsen av 

solvenskapitalkravet ble påvist, og datoen da framdriftsrapporten ble framlagt.» 

37) Artikkel 143 skal lyde: 

«Artikkel 143 

Delegerte rettsakter og tekniske reguleringsstandarder som gjelder artikkel 138 nr. 4 

 1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som utfyller typene av usedvanlig 

ugunstige situasjoner og angir hvilke faktorer og kriterier EIOPA skal ta hensyn til når den erklærer at det foreligger en 

usedvanlig ugunstig situasjon, og som tilsynsmyndighetene skal ta hensyn til når de fastsetter forlengelsen av fristen for 

gjenoppretting i samsvar med artikkel 138 nr. 4. 

 2.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med artikkel 138 nr. 2, artikkel 139 nr. 2 og artikkel 141 skal EIOPA, 

med forbehold for artikkel 301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi gjenopprettingsplanen 

omhandlet i artikkel 138 nr. 2 og finansieringsplanen omhandlet i artikkel 139 nr. 2 og med hensyn til artikkel 141, 

samtidig som det utvises behørig aktsomhet for å unngå prosykliske virkninger. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

38) Artikkel 149 skal lyde: 

«Artikkel 149 

Endringer i risikoene eller forpliktelsene 

 Når forsikringsforetaket har til hensikt å gjøre en endring i opplysningene nevnt i artikkel 147, skal det følge fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 147 og 148.»  
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39) I artikkel 155 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3 innsettes følgende ledd etter første ledd: 

 «Videre kan tilsynsmyndigheten i hjemstaten eller vertsstaten henvise saken til EIOPA og anmode om bistand i 

samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010. I så fall kan EIOPA handle i samsvar med den myndighet 

den er gitt i henhold til nevnte artikkel.» 

b)  Nr. 9 skal lyde: 

 «9.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og EIOPA om antallet og hvilke typer tilfeller som har ført til 

avslag i henhold til artikkel 146 og 148, eller der det er truffet tiltak i samsvar med nr. 3 og 4 i denne artikkel.» 

40) I artikkel 158 nr. 2 innsettes følgende ledd etter første ledd: 

 «Videre kan tilsynsmyndigheten i hjemstaten eller vertsstaten henvise saken til EIOPA og anmode om bistand i samsvar 

med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010. I så fall kan EIOPA handle i samsvar med den myndighet den er gitt i 

henhold til nevnte artikkel.» 

41) Artikkel 159 skal lyde: 

«Artikkel 159 

Statistiske opplysninger om grensekryssende virksomhet 

 Ethvert forsikringsforetak skal underrette vedkommende tilsynsmyndighet i hjemstaten, særskilt for virksomhet som 

utøves i henhold til etableringsretten og adgangen til å yte tjenester, om størrelsen på premiebeløp, erstatningsbeløp og 

provisjonsbeløp, uten fradrag for gjenforsikring, for hver medlemsstat som følger: 

a)  For skadeforsikring, for hver bransje i samsvar med den relevante delegerte rettsakten. 

b)  For livsforsikring, for hver bransje i samsvar med den relevante delegerte rettsakten. 

 Med hensyn til klasse 10 i vedlegg I del A, bortsett fra transportøransvaret, skal det berørte foretaket også underrette 

tilsynsmyndigheten om skadefrekvensen og de gjennomsnittlige erstatningskostnadene. 

 Tilsynsmyndigheten i hjemstaten skal innen rimelig tid oversende opplysningene omhandlet i første og annet ledd samlet 

til tilsynsmyndighetene i hver av de berørte medlemsstatene som anmoder om det.» 

42) Artikkel 172 skal lyde: 

«Artikkel 172 

Ekvivalens i forbindelse med gjenforsikringsforetak 

 1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som angir kriteriene for vurdering av 

hvorvidt en tredjestats solvensregler som anvendes på gjenforsikringsvirksomheten til foretak som har sitt hovedkontor i 

denne tredjestaten, er ekvivalente med dem som er fastsatt i avdeling I. 

 2.  Dersom kriteriene som vedtas i samsvar med nr. 1, er oppfylt av en tredjestat, kan Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 301a og med bistand fra EIOPA i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1094/2010 vedta delegerte 

rettsakter der det fastsettes at den solvensordningen i en tredjestat som anvendes på gjenforsikringsvirksomheten til 

foretak som har sitt hovedkontor i denne tredjestaten, er ekvivalent med den som er fastsatt i avdeling I i dette direktiv. 

 Disse delegerte rettsaktene skal regelmessig gjennomgås for å ta hensyn til eventuelle vesentlige endringer i tilsyns-

ordningen fastsatt i avdeling I og i tredjestatens tilsynsordning. 

 EIOPA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle tredjestater omhandlet i første ledd. 

 3.  Dersom det i samsvar med nr. 2 anses at en tredjestats solvensregler er ekvivalente med dem som er fastsatt i dette 

direktiv, skal gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som har sitt hovedkontor i denne tredjestaten, behandles på 

samme måte som gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som har fått tillatelse i henhold til dette direktiv.  
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 4.  Som unntak fra nr. 2, og selv om kriteriene fastsatt i samsvar med nr. 1 ikke er oppfylt, kan Kommisjonen i en 

begrenset periode i samsvar med artikkel 301a og med bistand fra EIOPA i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 1094/2010 vedta delegerte rettsakter der det fastsettes at en tredjestats solvensregler som anvendes på 

gjenforsikringsvirksomheten til foretak som har sitt hovedkontor i denne tredjestaten, er midlertidig ekvivalente med dem 

som er fastsatt i avdeling I, dersom tredjestaten oppfyller minst følgende kriterier: 

a)  Den har overfor Unionen forpliktet seg til å vedta og anvende solvensregler som kan anses som ekvivalente i samsvar 

med nr. 2, før utløpet av denne begrensede perioden, og til å delta i ekvivalensvurderingen. 

b)  Den har utarbeidet et arbeidsprogram for å oppfylle forpliktelsen omhandlet i bokstav a). 

c)  Den har avsatt tilstrekkelige midler til å oppfylle forpliktelsen omhandlet i bokstav a). 

d)  Den anvender solvensregler som er risikobaserte og fastsetter kvantitative og kvalitative solvenskrav samt krav knyttet 

til tilsynsrapportering og gjennomsiktighet. 

e)  Den har inngått skriftlige avtaler med EIOPA og tilsynsmyndighetene om samarbeid og utveksling av fortrolige 

tilsynsopplysninger. 

f)  Den har et uavhengig tilsynssystem. 

g)  Den har pålagt alle som handler på vegne av dens tilsynsmyndigheter, taushetsplikt, særlig ved utveksling av 

opplysninger med EIOPA og tilsynsmyndigheter. 

 Alle delegerte rettsakter om midlertidig ekvivalens skal ta hensyn til rapporter fra Kommisjonen i samsvar med artikkel 

177 nr. 2. Disse delegerte rettsaktene skal regelmessig gjennomgås på grunnlag av framdriftsrapporter fra den berørte 

tredjestaten som årlig framlegges for og vurderes av Kommisjonen. EIOPA skal bistå Kommisjonen ved vurderingen av 

disse framdriftsrapportene. 

 EIOPA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle tredjestater omhandlet i første ledd. 

 Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som nærmere angir vilkårene fastsatt i første 

ledd. 

 5.  Den begrensede perioden som er omhandlet i nr. 4 første ledd, skal utløpe 31. desember 2020 eller på den datoen da 

tilsynsordningen i den berørte tredjestaten i samsvar med nr. 2 anses som ekvivalent med den som er fastsatt i avdeling I, 

alt etter hvilken dato som inntreffer først. 

 Denne perioden kan forlenges med høyst et år når dette er nødvendig for at EIOPA og Kommisjonen skal kunne foreta 

ekvivalensvurderingen i henhold til nr. 2. 

 6.  Gjenforsikringsavtaler inngått med foretak med hovedkontor i en tredjestat hvis tilsynsordning anses som midlertidig 

ekvivalent i samsvar med nr. 4, skal behandles som fastsatt i nr. 3. Artikkel 173 får også anvendelse på gjenforsikrings-

foretak med hovedkontor i en tredjestat hvis tilsynsordning anses som midlertidig ekvivalent i samsvar med nr. 4.» 

43) Artikkel 176 skal lyde: 

«Artikkel 176 

Opplysninger fra medlemsstatene til Kommisjonen og EIOPA 

 Tilsynsmyndighetene i medlemsstatene skal underrette Kommisjonen, EIOPA og tilsynsmyndighetene i de andre 

medlemsstatene om enhver tillatelse som gis et direkte eller indirekte datterforetak av ett eller flere morforetak som er 

underlagt en tredjestats lovgivning. 

 Slik underretning skal også omfatte opplysninger om den berørte gruppens struktur. 

 Dersom et foretak som er underlagt en tredjestats lovgivning, erverver en eierandel i et forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretak med tillatelse i Unionen som vil gjøre dette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket til et datterforetak av 

førstnevnte foretak, skal tilsynsmyndighetene i hjemstaten underrette Kommisjonen, EIOPA og tilsynsmyndighetene i de 

andre medlemsstatene.»  
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44) Artikkel 177 nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og EIOPA om generelle vanskeligheter som deres forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetak møter ved etablering og utøvelse av virksomhet i en tredjestat.» 

45) Artikkel 210 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a for å fastsette bestemmelsene omhandlet i 

nr. 1 i denne artikkel med hensyn til overvåking, håndtering og kontroll av risikoer som oppstår som følge av gjenforsik-

ringsvirksomhet med begrenset risikooverføring.» 

46) I artikkel 211 skal nr. 2 og 3 lyde: 

 «2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som fastsetter følgende kriterier for 

tilsynsmyndighetenes godkjenning: 

a)  Tillatelsens virkeområde. 

b)  Obligatoriske vilkår som skal inkluderes i alle inngåtte avtaler. 

c)  Krav til egnethet i henhold til artikkel 42, som stilles til de personene som leder spesialforetaket for verdipapirisering. 

d)  Krav til egnethet for aksjeeiere eller deltakere som innehar en kvalifiserende eierandel i spesialforetaket for verdi-

papirisering. 

e)  Gode administrasjons- og regnskapsrutiner, tilstrekkelige internkontrollordninger og krav til risikostyring. 

f)  Krav til regnskap, tilsyn og statistiske opplysninger. 

g)  Solvenskrav. 

 2a.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av artikkel 211 nr. 1 og 2 skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av opprettelsen av spesialforetak 

for verdipapirisering og for de formatene og malene som skal benyttes ved anvendelsen av nr. 2 bokstav f). 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 31. oktober 2014. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 2b.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av artikkel 211 nr. 1 og 2 kan EIOPA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter 

når det er opprettet et spesialforetak for verdipapirisering som overtar risikoer fra et forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretak, i en annen medlemsstat enn den som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har fått tillatelse i. 

 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.  Spesialforetak for verdipapirisering som godkjennes før 31. desember 2015, skal være omfattet av lovgivningen i den 

medlemsstaten som har godkjent spesialforetaket. All ny virksomhet som et spesialforetak for verdipapirisering starter 

etter denne datoen, skal imidlertid omfattes av nr. 1, 2 og 2a.» 

47) Artikkel 212 nr. 1 bokstav e) skal lyde: 

«e) «tilsynskollegium» en permanent, men fleksibel struktur for samarbeid, samordning og støtte til beslutningstaking 

med hensyn til tilsynet med en gruppe,».  
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48) I artikkel 216 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nye ledd lyde: 

 «I slike tilfeller skal tilsynsmyndigheten begrunne sin beslutning overfor både gruppetilsynsmyndigheten og det 

overordnede morforetaket på unionsplan. Gruppetilsynsmyndigheten skal underrette tilsynskollegiet i samsvar med 

artikkel 248 nr. 1 bokstav a). 

 Artikkel 218–258 får tilsvarende anvendelse, med forbehold for nr. 2–6 i denne artikkel.» 

b)  I nr. 4 skal tredje ledd lyde: 

 «Tilsynsmyndigheten skal begrunne slike beslutninger overfor både foretaket og gruppetilsynsmyndigheten. Gruppe-

tilsynsmyndigheten skal underrette tilsynskollegiet i samsvar med artikkel 248 nr. 1 bokstav a).» 

c)  Nr. 7 skal lyde: 

 «7.  Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som angir hvilke omstendigheter som 

må foreligge for at beslutningen omhandlet i nr. 1 i denne artikkel skal kunne treffes.» 

49) I artikkel 217 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «I slike tilfeller skal tilsynsmyndighetene begrunne sin avtale overfor både gruppetilsynsmyndigheten og det 

overordnede morforetaket på unionsplan. Gruppetilsynsmyndigheten skal underrette tilsynskollegiet i samsvar med 

artikkel 248 nr. 1 bokstav a).» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som angir hvilke omstendigheter som 

må foreligge for at beslutningen omhandlet i nr. 1 i denne artikkel skal kunne treffes.» 

50) Artikkel 227 skal lyde: 

«Artikkel 227 

Ekvivalens i forbindelse med tilknyttede forsikrings- og gjenforsikringsforetak i en tredjestat 

 1.  Ved beregning av gruppesolvensen i samsvar med artikkel 233 for et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som er 

et deltakende foretak i et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat, skal dette forsikrings- eller gjenfor-

sikringsforetaket i tredjestaten utelukkende med henblikk på denne beregningen behandles som et tilknyttet forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetak. 

 Dersom tredjestaten som nevnte foretak har sitt hovedkontor i, krever at foretaket underlegges godkjenning, og pålegger 

det solvensregler som minst er ekvivalente med dem som er fastsatt i avdeling I kapittel VI, kan imidlertid medlemsstatene 

fastsette at det ved beregningen skal tas hensyn til dette foretakets solvenskapitalkrav og ansvarlig kapital til dekning av 

dette kravet, slik det er fastsatt av den berørte tredjestaten. 

 2.  Dersom det ikke vedtas en delegert rettsakt i samsvar med nr. 4 eller 5 i denne artikkel, skal kontrollen av hvorvidt 

reglene i tredjestaten minst er ekvivalente, gjennomføres av gruppetilsynsmyndigheten, enten etter anmodning fra det 

deltakende foretaket eller på eget initiativ. EIOPA skal bistå gruppetilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 Gruppetilsynsmyndigheten skal, med bistand fra EIOPA, rådføre seg med de øvrige berørte tilsynsmyndighetene før den 

treffer en beslutning om ekvivalens. Denne beslutningen skal treffes i samsvar med kriteriene som er vedtatt i henhold til 

nr. 3. Gruppetilsynsmyndigheten skal ikke treffe en beslutning om en tredjestat som er i strid med en eventuell tidligere 

beslutning som er truffet når det gjelder denne tredjestaten, med mindre det er nødvendig for å ta hensyn til vesentlige 

endringer i tilsynsordningen fastsatt i avdeling I kapittel VI og i tilsynsordningen i tredjestaten. 

 Dersom tilsynsmyndighetene er uenige i beslutningen som treffes i samsvar med annet ledd, kan de henvise saken til 

EIOPA og anmode om bistand i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010 innen tre måneder etter 

meldingen om gruppetilsynsmyndighetens beslutning. I så fall kan EIOPA handle i samsvar med den myndighet den er 

gitt i henhold til nevnte artikkel.  
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 3.  Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som angir kriteriene for å vurdere om 

solvensreglene i en tredjestat er ekvivalente med dem som er fastsatt i avdeling I kapittel VI. 

 4.  Dersom kriteriene som vedtas i samsvar med nr. 3, er oppfylt av en tredjestat, kan Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 301a og med bistand fra EIOPA i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1094/2010 vedta delegerte 

rettsakter der det fastsettes at en tredjestats tilsynsordning er ekvivalent med den som er fastsatt i avdeling I kapittel VI. 

 Disse delegerte rettsaktene skal regelmessig gjennomgås for å ta hensyn til eventuelle vesentlige endringer i tilsyns-

ordningen fastsatt i avdeling I kapittel VI og i tredjestatens tilsynsordning. 

 EIOPA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle tredjestater omhandlet i første ledd. 

 5.  Som unntak fra nr. 4, og selv om kriteriene fastsatt i samsvar med nr. 3 ikke er oppfylt, kan Kommisjonen i perioden 

omhandlet i nr. 6 i samsvar med artikkel 301a og med bistand fra EIOPA i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning 

(EU) nr. 1094/2010 vedta delegerte rettsakter der det fastsettes at en tredjestats solvensregler som anvendes på foretak som 

har sitt hovedkontor i denne tredjestaten, er midlertidig ekvivalente med dem som er fastsatt i avdeling I kapittel VI, 

dersom 

a)  det kan påvises at tredjestaten har eller kan vedta og anvende solvensregler som kan anses som ekvivalente i samsvar 

med nr. 4, 

b)  tredjestaten anvender solvensregler som er risikobaserte og fastsetter kvantitative og kvalitative solvenskrav samt krav 

knyttet til tilsynsrapportering og gjennomsiktighet, 

c)  tredjestatens lovgivning i prinsippet tillater samarbeid og utveksling av fortrolige tilsynsopplysninger med EIOPA og 

tilsynsmyndigheter, 

d)  tredjestaten har et uavhengig tilsynssystem, og 

e)  tredjestaten har pålagt alle som handler på vegne av dens tilsynsmyndigheter, taushetsplikt. 

 EIOPA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle tredjestater omhandlet i første ledd. 

 6.  Den innledende perioden for midlertidig ekvivalens i henhold til nr. 5 skal være ti år, med mindre følgende har skjedd 

før perioden har utløpt: 

a)  den delegerte rettsakten er tilbakekalt, eller 

b)  det er i samsvar med nr. 4 vedtatt en delegert rettsakt om at den berørte tredjestatens tilsynsordning anses for å være 

ekvivalent med den som er fastsatt i avdeling I kapittel VI. 

 Perioden for midlertidig ekvivalens skal forlenges med ytterligere perioder på ti år dersom kriteriene nevnt i nr. 5 fortsatt 

oppfylles. Kommisjonen skal vedta en slik delegert rettsakt i samsvar med artikkel 301a og med bistand fra EIOPA i 

samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 Alle delegerte rettsakter som fastsetter midlertidig ekvivalens, skal ta hensyn til rapporter fra Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 177 nr. 2. Slike delegerte rettsakter skal regelmessig gjennomgås av Kommisjonen. EIOPA skal bistå 

Kommisjonen ved vurderingen av disse beslutningene. Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet om enhver 

gjennomgåelse som foretas, og skal framlegge sine konklusjoner for Europaparlamentet. 

 7.  Dersom det er vedtatt en delegert rettsakt i samsvar med nr. 5 om at en tredjestats tilsynsordning er midlertidig 

ekvivalent, skal den berørte tredjestaten anses som ekvivalent ved anvendelsen av nr. 1 annet ledd.»  
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51) Artikkel 231 skal lyde: 

«Artikkel 231 

Gruppeintern modell 

 1.  Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak og dets tilknyttede foretak eller foretak som er tilknyttet et forsik-

ringsholdingselskap i fellesskap, søker om tillatelse til å beregne gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav og solvens-

kapitalkravet for forsikrings- og gjenforsikringsforetakene i gruppen på grunnlag av en intern modell, skal de berørte 

tilsynsmyndighetene samarbeide for å beslutte om det skal gis tillatelse, og for å fastsette eventuelle vilkår for slik tillatelse. 

 En søknad som omhandlet i første ledd skal inngis til gruppetilsynsmyndigheten. 

 Gruppetilsynsmyndigheten skal omgående underrette de øvrige medlemmene i tilsynskollegiet og videresende den 

fullstendige søknaden til dem. 

 2.  De berørte tilsynsmyndighetene skal gjøre sitt ytterste for å komme fram til en felles beslutning om søknaden senest 

seks måneder etter at gruppetilsynsmyndigheten mottok den fullstendige søknaden. 

 3.  Dersom noen av de berørte tilsynsmyndighetene i løpet av seksmånedersperioden omhandlet i nr. 2 har henvist saken 

til EIOPA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010, skal gruppetilsynsmyndigheten utsette sin 

beslutning og avvente en eventuell beslutning som EIOPA kan treffe i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, 

og deretter treffe sin beslutning i samsvar med EIOPAs beslutning. Denne beslutningen skal anses som bestemmende og 

anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene. 

 EIOPA skal treffe sin beslutning innen en måned. Saken skal ikke henvises til EIOPA etter utløpet av seksmånedersperioden 

eller etter at det er truffet en felles beslutning. 

 Dersom beslutningen som foreslås av panelet, avvises i samsvar med artikkel 41 nr. 2 og 3 og artikkel 44 nr. 1 tredje ledd i 

forordning (EU) nr. 1094/2010, skal gruppetilsynsmyndigheten treffe en endelig beslutning. Denne beslutningen skal 

anses som bestemmende og anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene. Seksmånedersperioden skal anses å utgjøre 

forliksperioden i henhold til artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning. 

 4.  EIOPA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av den 

felles beslutningsprosessen som er nevnt i nr. 2, med hensyn til søknadene om tillatelser som er omhandlet i nr. 1, med 

sikte på å lette felles beslutninger. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 5.  Dersom de berørte tilsynsmyndighetene har truffet en felles beslutning som omhandlet i nr. 2, skal gruppetilsyns-

myndigheten oversende søkeren et dokument med en fullstendig begrunnelse. 

 6.  Dersom det ikke er truffet en felles beslutning innen seks måneder etter at gruppen mottok den fullstendige søknaden, 

skal gruppetilsynsmyndigheten treffe sin egen beslutning om søknaden. 

 Gruppetilsynsmyndigheten skal ta behørig hensyn til synspunkter og forbehold som de øvrige berørte tilsynsmyndighetene 

har gitt uttrykk for i løpet av seksmånedersperioden. 

 Gruppetilsynsmyndigheten skal oversende søkeren og de øvrige berørte tilsynsmyndighetene et dokument som inneholder 

den fullstendig begrunnede beslutningen. 

 Denne beslutningen skal anses som bestemmende og anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene.  
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 7.  Dersom noen av de berørte tilsynsmyndighetene finner at risikoprofilen for et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 

som de fører tilsyn med, avviker vesentlig fra forutsetningene som ligger til grunn for den interne modellen som er godkjent 

på gruppenivå, og dersom foretaket ikke har funnet en tilfredsstillende løsning på de manglene som tilsynsmyndigheten har 

påpekt, kan tilsynsmyndigheten i henhold til artikkel 37 legge et kapitalkravtillegg til dette forsikrings- eller gjenforsikrings-

foretakets solvenskapitalkrav beregnet på grunnlag av en slik intern modell. 

 I ekstraordinære tilfeller og dersom et slikt kapitalkravtillegg ikke vil være hensiktsmessig, kan tilsynsmyndigheten 

pålegge det berørte foretaket å beregne solvenskapitalkravet på grunnlag av standardformelen omhandlet i avdeling I 

kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 1 og 2. I henhold til artikkel 37 nr. 1 bokstav a) og c) kan tilsynsmyndigheten legge et 

kapitalkravtillegg til dette forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets solvenskapitalkrav beregnet på grunnlag av 

standardformelen. 

 Tilsynsmyndigheten skal begrunne enhver beslutning omhandlet i første og annet ledd overfor både forsikrings- eller 

gjenforsikringsforetaket og tilsynskollegiets øvrige medlemmer. 

 EIOPA kan utstede retningslinjer for å sikre en ensartet og sammenhengende anvendelse av dette nummer.» 

52) I artikkel 232 første ledd skal innledningen lyde: 

 «Ved fastsettelse av hvorvidt gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav gir et tilfredsstillende bilde av gruppens 

risikoprofil, skal gruppetilsynsmyndigheten ta særlig hensyn til de tilfellene der omstendighetene omhandlet i artikkel 37 

nr. 1 bokstav a)–d) kan oppstå på gruppenivå, særlig dersom». 

53) I artikkel 232 skal tredje ledd lyde: 

 «Artikkel 37 nr. 1–5 får, sammen med de delegerte rettsaktene og tekniske gjennomføringsstandardene som vedtas i 

henhold til artikkel 37 nr. 6–8, tilsvarende anvendelse.» 

54) I artikkel 233 nr. 6 skal tredje ledd lyde: 

 «Artikkel 37 nr. 1–5 får, sammen med de delegerte rettsaktene og tekniske gjennomføringsstandardene som vedtas i 

henhold til artikkel 37 nr. 6–8, tilsvarende anvendelse.» 

55) Artikkel 234 skal lyde: 

«Artikkel 234 

Delegerte rettsakter som gjelder artikkel 220–229 og 230–233 

 Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som spesifiserer de forsikringstekniske 

prinsippene og metodene fastsatt i artikkel 220–229 og anvendelsen av artikkel 230–233, og som gjenspeiler de særlige 

juridiske strukturenes økonomiske art.» 

56) Artikkel 237 skal lyde: 

«Artikkel 237 

Datterforetak av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak: beslutning om søknaden 

 1.  Når det gjelder søknader om tillatelse til å bli omfattet av reglene fastsatt i artikkel 238 og 239, skal de berørte 

tilsynsmyndighetene samarbeide fullt ut i tilsynskollegiet for å beslutte om det skal gis tillatelse, og for å fastsette 

eventuelle andre vilkår som en slik tillatelse skal være underlagt. 

 En søknad som omhandlet i første ledd skal bare inngis til tilsynsmyndigheten som har gitt datterforetaket tillatelse. Denne 

tilsynsmyndigheten skal omgående underrette de øvrige medlemmene i tilsynskollegiet og videresende den fullstendige 

søknaden til dem. 

 2.  De berørte tilsynsmyndighetene skal gjøre sitt ytterste for å komme fram til en felles beslutning om søknaden senest 

tre måneder etter at samtlige tilsynsmyndigheter i tilsynskollegiet mottok den fullstendige søknaden.  
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 3.  Dersom noen av de berørte tilsynsmyndighetene i løpet av tremånedersperioden omhandlet i nr. 2 har henvist saken 

til EIOPA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010, skal gruppetilsynsmyndigheten utsette sin 

beslutning og avvente en eventuell beslutning som EIOPA kan treffe i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, 

og deretter treffe sin beslutning i samsvar med EIOPAs beslutning. Denne beslutningen skal anses som bestemmende og 

anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene. 

 EIOPA skal treffe sin beslutning innen en måned. Saken skal ikke henvises til EIOPA etter utløpet av tremånedersperioden 

eller etter at det er truffet en felles beslutning. 

 Dersom beslutningen som foreslås av panelet, avvises i samsvar med artikkel 41 nr. 2 og 3 og artikkel 44 nr. 1 tredje ledd i 

forordning (EU) nr. 1094/2010, skal gruppetilsynsmyndigheten treffe en endelig beslutning. Denne beslutningen skal 

anses som bestemmende og anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene. Tremånedersperioden skal anses å utgjøre 

meglingsfasen i henhold til artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning. 

 4.  EIOPA kan utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av den 

felles beslutningsprosessen som er nevnt i nr. 2, med hensyn til søknadene om tillatelser som er omhandlet i nr. 1, med 

sikte på å lette felles beslutninger. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 5.  Dersom de berørte tilsynsmyndighetene har truffet en felles beslutning som omhandlet i nr. 2, skal den tilsynsmyndig-

heten som har gitt datterforetaket tillatelse, oversende søkeren beslutningen med en fullstendig begrunnelse. Den felles 

beslutningen skal anses som bestemmende og anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene. 

 6.  Dersom de berørte tilsynsmyndighetene ikke treffer en felles beslutning innenfor tremånedersperioden fastsatt i nr. 2, 

skal gruppetilsynsmyndigheten selv avgjøre søknaden. 

 I løpet av den perioden skal gruppetilsynsmyndigheten ta behørig hensyn til 

a)  eventuelle synspunkter og forbehold som de berørte tilsynsmyndighetene har gitt uttrykk for, 

b)  eventuelle forbehold som de øvrige tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet har gitt uttrykk for. 

 Beslutningen skal inneholde en fullstendig begrunnelse og en forklaring på eventuelle vesentlige avvik fra forbeholdene 

som de øvrige berørte tilsynsmyndighetene har gitt uttrykk for. Gruppetilsynsmyndigheten skal oversende søkeren og de 

øvrige berørte tilsynsmyndighetene en kopi av beslutningen. Beslutningen skal anses som bestemmende og anvendes av 

de berørte tilsynsmyndighetene.» 

57) Artikkel 238 nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Tilsynskollegiet skal gjøre sitt ytterste for å komme til enighet om forslaget fra tilsynsmyndigheten som har gitt 

datterforetaket tillatelse, eller om andre mulige tiltak. 

 Denne overenskomsten skal anses som bestemmende og anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene.» 

58) Artikkel 238 nr. 5 skal lyde: 

 «5.  Dersom tilsynsmyndigheten og gruppetilsynsmyndigheten ikke kommer til enighet, kan hver av dem innen en måned 

etter forslaget fra tilsynsmyndigheten henvise saken til EIOPA og anmode om EIOPAs bistand i samsvar med artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 1094/2010. I så fall kan EIOPA handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til nevnte 

artikkel, og den skal treffe sin beslutning innen en måned etter henvisningen. Perioden på en måned skal anses å utgjøre 

meglingsfasen i henhold til artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning. Saken skal ikke henvises til EIOPA etter utløpet av 

perioden på en måned som er omhandlet i dette ledd, eller etter at kollegiet har oppnådd enighet i samsvar med nr. 4 i 

denne artikkel.  
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 Tilsynsmyndigheten som har gitt datterforetaket tillatelse, skal utsette sin beslutning og avvente en eventuell beslutning 

som EIOPA kan treffe i samsvar med artikkel 19 i nevnte forordning, og deretter treffe sin beslutning i samsvar med 

EIOPAs beslutning. 

 Denne beslutningen skal anses som bestemmende og anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene. 

 Beslutningen skal inneholde en fullstendig begrunnelse. 

 Beslutningen skal sendes til datterforetaket og tilsynskollegiet.» 

59) I artikkel 239 skal nytt nummer lyde: 

 «4.  Tilsynsmyndigheten eller gruppetilsynsmyndigheten kan henvise saken til EIOPA og anmode om bistand i samsvar 

med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010 når de er uenige om et av følgende: 

a)  Godkjenningen av gjenopprettingsplanen, herunder en eventuell forlengelse av denne, innenfor firemånedersperioden 

omhandlet i nr. 1. 

b)  Godkjenningen av de foreslåtte tiltakene innenfor perioden på en måned omhandlet i nr. 2. 

 I slike tilfeller kan EIOPA handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til nevnte artikkel, og den skal treffe 

sin beslutning innen en måned etter henvisningen. 

 Saken skal ikke henvises til EIOPA i følgende tilfeller: 

a)  Etter at perioden på henholdsvis fire måneder eller en måned er utløpt. 

b)  Etter at det er oppnådd enighet i kollegiet i samsvar nr. 1 annet ledd eller nr. 2 annet ledd. 

c)  I nødssituasjoner som omhandlet i nr. 2. 

 Perioden på henholdsvis fire måneder og en måned skal anses å utgjøre meglingsfasen i henhold til artikkel 19 nr. 2 i 

nevnte forordning. 

 Tilsynsmyndigheten som har gitt datterforetaket tillatelse, skal utsette sin beslutning og avvente en eventuell beslutning 

som EIOPA kan treffe i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i nevnte forordning, og deretter treffe sin endelige beslutning i 

samsvar med EIOPAs beslutning. Denne beslutningen skal anses som bestemmende og anvendes av de berørte til-

synsmyndighetene. 

 Beslutningen skal inneholde en fullstendig begrunnelse. 

 Beslutningen skal sendes til datterforetaket og tilsynskollegiet.» 

60) Artikkel 241 skal lyde: 

«Artikkel 241 

Datterforetak av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak: delegerte rettsakter 

 Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som fastsetter 

a)  kriteriene for vurderingen av hvorvidt vilkårene i artikkel 236 er oppfylt, 

b)  kriteriene for vurderingen av hva som skal anses som en nødssituasjon i henhold til artikkel 239 nr. 2, 

c)  framgangsmåtene tilsynsmyndighetene skal følge når de utveksler opplysninger, utøver sine rettigheter og oppfyller 

sine forpliktelser i henhold til artikkel 237–240.» 

61) Artikkel 242 nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Innen 31. desember 2017 skal Kommisjonen vurdere anvendelsen av avdeling III, særlig med hensyn til til-

synsmyndighetenes samarbeid i tilsynskollegiet og dets funksjonsdyktighet samt tilsynspraksisen for fastsettelse av 

kapitalkravtilleggene, og framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet som ved behov ledsages av forslag til 

endringer av dette direktiv.» 

62) I artikkel 242 nr. 2 erstattes datoen «31. oktober 2015» med datoen «31. desember 2018».  
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63) Artikkel 244 nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Kommisjonen skal i forbindelse med nr. 2 og 3 i denne artikkel vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a 

med hensyn til definisjonen av en betydelig risikokonsentrasjon. 

 5.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med tilsyn med risikokonsentrasjon skal EIOPA, med forbehold for 

artikkel 301b, i forbindelse med nr. 3 utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for identifiseringen av en 

betydelig risikokonsentrasjon og fastsettelsen av hensiktsmessige terskelverdier. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 6.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel skal EIOPA i forbindelse med nr. 2 utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for skjemaer og maler for rapportering av slike risikokonsentrasjoner. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 30. september 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

64) Artikkel 245 nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Kommisjonen skal i forbindelse med nr. 2 og 3 i denne artikkel vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a 

med hensyn til definisjonen av betydelige gruppeinterne transaksjoner. 

 5.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med tilsyn med gruppeinterne transaksjoner kan EIOPA i forbindelse 

med nr. 3 utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for identifiseringen av en betydelig gruppeintern transaksjon. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 6.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne artikkel kan EIOPA i forbindelse med nr. 2 utarbeide utkast til 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, skjemaer og maler for rapportering av slike gruppeinterne 

transaksjoner. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

65) I artikkel 247 skal nr. 3–7 lyde: 

 «3.  I særlige tilfeller kan de berørte tilsynsmyndighetene etter anmodning fra en av de øvrige tilsynsmyndighetene treffe 

en felles beslutning om å fravike kriteriene fastsatt i nr. 2 når anvendelsen av disse vil være uhensiktsmessig, tatt i 

betraktning gruppens struktur og den relative størrelsen på forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes virksomhet i 

forskjellige land, og utpeke en annen tilsynsmyndighet som gruppetilsynsmyndighet. 

 For dette formål kan enhver av de berørte tilsynsmyndighetene anmode om at spørsmålet om hvorvidt kriteriene i nr. 2 er 

hensiktsmessige, drøftes. Slike drøftinger skal finne sted høyst én gang i året. 

 De berørte tilsynsmyndighetene skal gjøre sitt ytterste for å komme fram til en felles beslutning om valget av 

gruppetilsynsmyndighet senest tre måneder etter anmodningen om drøfting. Før de berørte tilsynsmyndighetene treffer sin 

beslutning, skal de gi gruppen mulighet til å komme med en uttalelse.  
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 Den utpekte gruppetilsynsmyndigheten skal framlegge for gruppen den felles beslutningen med en fullstendig 

begrunnelse. 

 4.  Dersom noen av de berørte tilsynsmyndighetene i løpet av tremånedersperioden omhandlet i nr. 3 tredje ledd har 

henvist saken til EIOPA i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010, skal de berørte tilsynsmyndighetene 

utsette sin felles beslutning og avvente en eventuell beslutning som EIOPA kan treffe i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i 

nevnte forordning, og deretter treffe sin felles beslutning i samsvar med EIOPAs beslutning. Denne felles beslutningen 

skal anses som bestemmende og anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene. Tremånedersperioden skal anses å utgjøre 

meglingsfasen i henhold til artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning. 

 5.  EIOPA skal treffe sin beslutning innen en måned etter henvisningen nevnt i nr. 4. Saken skal ikke henvises til EIOPA 

etter utløpet av tremånedersperioden eller etter at det er truffet en felles beslutning. Den utpekte gruppetilsynsmyndigheten 

skal framlegge for gruppen og for tilsynskollegiet den felles beslutningen med en fullstendig begrunnelse. 

 6.  Dersom det ikke treffes en felles beslutning, skal oppgaven som gruppetilsynsmyndighet utføres av tilsynsmyndig-

heten som utpekes i henhold til nr. 2 i denne artikkel. 

 7.  EIOPA skal minst en gang i året underrette Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om eventuelle store 

vanskeligheter i forbindelse med anvendelsen av nr. 2, 3 og 6. 

 Dersom det oppstår store vanskeligheter ved anvendelsen av kriteriene fastsatt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal Kommi-

sjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som angir disse kriteriene nærmere.» 

66) I artikkel 248 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Dersom gruppetilsynsmyndigheten ikke utfører oppgavene omhandlet i nr. 1, eller dersom tilsynskollegiets 

medlemmer ikke samarbeider i det omfang som kreves i henhold til dette nummer, kan enhver berørt tilsynsmyndighet 

henvise saken til EIOPA og anmode om bistand i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010. I så fall 

kan EIOPA handle i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til nevnte artikkel.» 

b)  I nr. 3 skal første ledd lyde: 

 «3.  Tilsynskollegiet skal bestå av gruppetilsynsmyndigheten, tilsynsmyndighetene i alle medlemsstater der 

datterforetakene har hovedkontor, og EIOPA i samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

c)  I nr. 4 skal annet ledd lyde: 

 «Dersom det oppstår uenighet om samordningsavtalene, kan ethvert medlem av tilsynskollegiet henvise saken til 

EIOPA og anmode om bistand i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010. I så fall kan EIOPA handle 

i samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til nevnte artikkel. Gruppetilsynsmyndigheten skal treffe sin 

endelige beslutning i samsvar med EIOPAs beslutning. Gruppetilsynsmyndigheten skal sende beslutningen til de 

øvrige berørte tilsynsmyndighetene.» 

d)  I nr. 5 skal annet ledd lyde: 

 «Med forbehold for de rettighetene og pliktene gruppetilsynsmyndigheten og de øvrige tilsynsmyndighetene tildeles 

gjennom dette direktiv, kan samordningsavtalene overlate ytterligere oppgaver til gruppetilsynsmyndigheten, de 

øvrige tilsynsmyndighetene eller EIOPA der dette vil føre til et mer effektivt tilsyn med gruppen og ikke vil være til 

hinder for tilsynskollegiemedlemmenes tilsynsvirksomhet med hensyn til deres respektive ansvarsområder.» 

e)  Nr. 6 og 7 skal lyde: 

 «6.  EIOPA skal utstede retningslinjer for hvordan tilsynskollegiene skal fungere, på grunnlag av grundige gjennom-

gåelser av arbeidet deres med sikte på å vurdere graden av harmonisering mellom disse. Slike gjennomgåelser skal 

foretas minst hvert tredje år. Medlemsstatene skal sikre at gruppetilsynsmyndigheten sender opplysninger til EIOPA 

om hvordan tilsynskollegiene fungerer, og om eventuelle vanskeligheter som har oppstått, og som er relevante for 

gjennomgåelsene.  
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 For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med samordningen mellom tilsynsmyndighetene kan EIOPA utarbeide 

utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi hvordan tilsynskollegiene skal fungere, basert på retningslinjene 

nevnt i første ledd. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i annet ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 7.  For å sikre ensartet harmonisering i forbindelse med samordningen mellom tilsynsmyndighetene skal EIOPA, 

med forbehold for artikkel 301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder for å angi samordningen av 

gruppetilsyn med sikte på anvendelsen av nr. 1–6. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 8.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a med hensyn til definisjonen av 

«betydelig filial».» 

67) I artikkel 249 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal annet ledd lyde: 

 «For å sikre at tilsynsmyndighetene, herunder gruppetilsynsmyndigheten, har tilgang til de samme relevante opplys-

ningene, skal tilsynsmyndighetene, uten at dette berører deres respektive ansvar, og uavhengig av om de er etablert i 

samme medlemsstat, utveksle alle opplysninger som gjør det mulig og lettere for de øvrige myndighetene å utføre 

tilsynsoppgaver i henhold til dette direktiv. I så måte skal de berørte tilsynsmyndighetene og gruppetilsynsmyndigheten 

omgående utveksle alle relevante opplysninger så snart de blir tilgjengelige, eller utveksle opplysninger på anmodning. 

Opplysningene omhandlet i dette ledd omfatter, men er ikke begrenset til, opplysninger om gruppens og tilsynsmyndig-

hetenes handlinger og opplysninger som gruppen har gjort tilgjengelig.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «1a. Dersom en tilsynsmyndighet ikke har formidlet relevante opplysninger, eller dersom en anmodning om samarbeid, 

særlig om utveksling av relevante opplysninger, er avvist eller ikke er blitt etterkommet innen to uker, kan til-

synsmyndighetene henvise saken til EIOPA. 

 Dersom saken henvises til EIOPA, kan EIOPA, uten at dette berører artikkel 258 i TEUV, handle innenfor rammen av 

den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  For å sikre en ensartet harmonisering i forbindelse med samordningen og utvekslingen av opplysninger mellom 

tilsynsmyndighetene skal EIOPA, med forbehold for artikkel 301b, utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder 

for å angi 

a)  hvilke opplysninger som systematisk skal samles inn av gruppetilsynsmyndigheten og spres til øvrige berørte 

tilsynsmyndigheter eller sendes til gruppetilsynsmyndigheten av de øvrige berørte tilsynsmyndighetene, 

b)  hvilke opplysninger som er vesentlige eller relevante for tilsyn på gruppenivå med sikte på økt harmonisering i 

tilsynsrapporteringen. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 4.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen i forbindelse med samordningen og utvekslingen av opplysninger 

mellom tilsynsmyndighetene skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene 

og malene for framlegging av opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og framgangsmåten for samarbeid og 

utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter som fastsatt i denne artikkel.  
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 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen  

30. september 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

68) I artikkel 250 gjøres følgende endringer: 

«Artikkel 250 

Samråd mellom tilsynsmyndigheter 

 1.  Før berørte tilsynsmyndigheter treffer en beslutning som er av betydning for de øvrige tilsynsmyndighetenes 

tilsynsoppgaver, og med forbehold for artikkel 248, skal de rådføre seg med hverandre i tilsynskollegiet med hensyn til 

følgende: 

a)  Endringer i aksjeeier-, organisasjons- eller ledelsesstrukturen i forsikrings- og gjenforsikringsforetak i en gruppe, som 

krever tilsynsmyndighetenes godkjenning eller tillatelse. 

b)  Beslutningen om forlengelse av gjenopprettingsperioden i henhold til artikkel 138 nr. 3 og 4. 

c)  Større sanksjoner eller ekstraordinære tiltak som vedtas av tilsynsmyndighetene, herunder pålegg om kapitalkrav-

tillegg til solvenskapitalkravet i henhold til artikkel 37 og begrensninger i bruken av en intern modell til beregning av 

solvenskapitalkravet i henhold til avdeling I kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 3. 

 Med hensyn til første ledd bokstav b) og c) skal gruppetilsynsmyndigheten alltid rådspørres. 

 De berørte tilsynsmyndighetene skal dessuten rådføre seg med hverandre før de treffer en beslutning på grunnlag av 

opplysninger fra andre tilsynsmyndigheter. 

 2.  Med forbehold for artikkel 248 kan en tilsynsmyndighet beslutte ikke å rådføre seg med andre tilsynsmyndigheter i 

hastesaker eller når et slikt samråd kan gjøre beslutningene mindre effektive. I så fall skal tilsynsmyndigheten omgående 

underrette de øvrige berørte tilsynsmyndighetene.» 

69) Artikkel 254 nr. 2 første ledd skal lyde: 

 «2.  Medlemsstatene skal fastsette at myndighetene med ansvar for å føre gruppetilsyn, skal ha tilgang til alle 

opplysninger som er relevante for dette tilsynet, uavhengig av hva slags foretak det berørte foretaket er. Artikkel 35 nr. 1–5 

får tilsvarende anvendelse. 

 Gruppetilsynsmyndigheten kan begrense regelmessig tilsynsrapportering på gruppenivå med en frekvens som er kortere 

enn et år, når alle forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i gruppen drar fordel av begrensningen i samsvar med artikkel 

35 nr. 6, idet det tas hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av risikoene som er knyttet til gruppens virksomhet. 

 Gruppetilsynsmyndigheten kan gi unntak fra kravet om å rapportere eiendelene post for post på gruppenivå når alle 

forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i gruppen er omfattet av unntaket i samsvar med artikkel 35 nr. 7, idet det tas 

hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten av risikoene som er knyttet til gruppens virksomhet og målet om finansiell 

stabilitet.» 

70) I artikkel 255 nr. 2 skal nye ledd lyde: 

 «Dersom en anmodning til en annen tilsynsmyndighet om å foreta tilsyn i samsvar med dette nummer ikke er blitt 

etterkommet innen to uker, eller dersom tilsynsmyndigheten i praksis ikke har mulighet til å utøve sin rett til å delta i 

samsvar med tredje ledd, kan den anmodende myndigheten henvise saken til EIOPA og anmode om bistand i samsvar med 

artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010. I så fall kan EIOPA handle i samsvar med den myndighet den er gitt i 

henhold til nevnte artikkel. 

 I samsvar med artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1094/2010 skal EIOPA ha rett til å delta i stedlig tilsyn dersom det foretas 

i fellesskap av to eller flere tilsynsmyndigheter.»  
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71) I artikkel 256 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a med nærmere angivelse av hvilke 

opplysninger som skal offentliggjøres, og fristene for den årlige offentliggjøringen av opplysningene når det gjelder 

den felles rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med nr. 2 og rapporten om solvens og finansiell stilling 

på gruppenivå i samsvar med nr. 1.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «5.  For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen i forbindelse med den felles rapporten om solvens og finansiell 

stilling og rapporten om solvens og finansiell stilling på gruppenivå skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene, malene og midlene i forbindelse med offentliggjøringen av den felles 

rapporten om solvens og finansiell stilling og rapporten om solvens og finansiell stilling på gruppenivå som fastsatt i 

denne artikkel. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 30. juni 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.» 

72) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 256a 

Gruppestruktur 

 Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle 

holdingselskaper årlig på gruppenivå offentliggjør den juridiske strukturen samt styrings- og organisasjonsstrukturen, 

herunder en beskrivelse av alle datterforetak, vesentlige tilknyttede foretak og betydelige filialer som tilhører gruppen.» 

73) Artikkel 258 nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a for samordningen av tvangstiltakene 

omhandlet i nr. 1 og 2 i denne artikkel.» 

74) Artikkel 259 skal lyde: 

«Artikkel 259 

Rapportering fra EIOPA 

 1.  EIOPA skal hvert år rapportere til Europaparlamentet i samsvar med artikkel 50 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 2.  EIOPA skal blant annet rapportere om alle relevante og viktige erfaringer fra tilsynsvirksomheten og samarbeidet 

mellom tilsynsmyndighetene innenfor rammen av avdeling III, og særlig om 

a)  prosessen i forbindelse med utnevning av gruppetilsynsmyndighet, antall gruppetilsynsmyndigheter og deres geografiske 

spredning, 

b)  arbeidet i tilsynskollegiet, særlig tilsynsmyndighetenes medvirkning og engasjement når de ikke er gruppe-

tilsynsmyndighet. 

 3.  EIOPA kan med henblikk på nr. 1 i denne artikkel også rapportere om de viktigste erfaringene fra gjennomgåelsene 

omhandlet i artikkel 248 nr. 6, der det er hensiktsmessig.» 

75) Artikkel 260 skal lyde: 

«Artikkel 260 

Morforetak utenfor Unionen: kontroll av ekvivalens 

 1.  I tilfellet omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav c) skal de berørte tilsynsmyndighetene kontrollere om forsikrings- og 

gjenforsikringsforetakene som har morforetak med hovedkontor utenfor Unionen, er underlagt tilsyn av en til-

synsmyndighet i en tredjestat som er ekvivalent med tilsynet fastsatt i denne avdeling om tilsyn med forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak på gruppenivå, som omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav a) og b).  



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/223 

 

 Dersom det ikke vedtas en delegert rettsakt i samsvar med nr. 2, 3 eller 5 i denne artikkel, skal tilsynet foretas av den 

tilsynsmyndigheten som ville vært gruppetilsynsmyndighet dersom kriteriene fastsatt i artikkel 247 nr. 2 skulle anvendes 

(«fungerende gruppetilsynsmyndighet»), på anmodning fra morforetaket eller fra et av de forsikrings- og gjenforsikrings-

foretakene som har fått tillatelse i Unionen, eller på eget initiativ. EIOPA skal bistå den fungerende gruppetilsynsmyndigheten 

i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 Den fungerende gruppetilsynsmyndigheten skal i den forbindelse, med bistand fra EIOPA, rådføre seg med de øvrige 

berørte tilsynsmyndighetene før den treffer en beslutning om ekvivalens. Denne beslutningen skal treffes i samsvar med 

kriteriene som er vedtatt i henhold til nr. 2. Den fungerende gruppetilsynsmyndigheten skal ikke treffe en beslutning om 

en tredjestat som er i strid med en eventuell tidligere beslutning som er truffet når det gjelder denne tredjestaten, med 

mindre det er nødvendig for å ta hensyn til vesentlige endringer i tilsynsordningen fastsatt i avdeling I og i tilsynsord-

ningen i tredjestaten. 

 Dersom tilsynsmyndighetene er uenige i beslutningen som treffes i samsvar med tredje ledd, kan de henvise saken til 

EIOPA og anmode om bistand i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1094/2010 innen tre måneder etter 

meldingen om den fungerende gruppetilsynsmyndighetens beslutning. I så fall kan EIOPA handle i samsvar med den 

myndighet den er gitt i henhold til nevnte artikkel. 

 2.  Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a for å angi kriteriene for å vurdere om en 

tredjestats tilsynsordning for grupper er ekvivalent med den som er fastsatt i denne avdeling. 

 3.  Dersom kriteriene som vedtas i samsvar med nr. 2 i denne artikkel, er oppfylt av en tredjestat, kan Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 301a og med bistand fra EIOPA i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1094/2010 

vedta delegerte rettsakter der det fastsettes at en tredjestats tilsynsordning er ekvivalent med den som er fastsatt i denne 

avdeling. 

 Slike delegerte rettsakter skal regelmessig gjennomgås for å ta hensyn til eventuelle endringer i tilsynsordningen for 

grupper fastsatt i denne avdeling og tilsynsordningen for grupper i tredjestaten samt alle endringer av bestemmelsene som 

kan påvirke beslutningen om ekvivalens. 

 EIOPA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle tredjestater omhandlet i første ledd. 

 4.  Dersom Kommisjonen ikke vedtar en delegert rettsakt i samsvar med nr. 3 eller 5 i denne artikkel, får artikkel 262 

anvendelse. 

 5.  Som unntak fra nr. 3, og selv om kriteriene fastsatt i nr. 2 ikke er oppfylt, kan Kommisjonen i en begrenset periode i 

samsvar med artikkel 301a og med bistand fra EIOPA i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1094/2010 

vedta delegerte rettsakter der det fastsettes at en tredjestats tilsynsordning som anvendes på foretak som 1. januar 2014 har 

morforetak med hovedkontor utenfor Unionen, er midlertidig ekvivalent med den som er fastsatt i avdeling I, dersom 

tredjestaten oppfyller minst følgende kriterier: 

a)  Den har overfor Unionen forpliktet seg til å vedta og anvende en tilsynsordning som kan anses som ekvivalent i 

samsvar med nr. 3, før utløpet av denne begrensede perioden, og til å delta i ekvivalensvurderingen. 

b)  Den har utarbeidet et arbeidsprogram for å oppfylle forpliktelsen omhandlet i bokstav a). 

c)  Den har avsatt tilstrekkelige midler til å oppfylle forpliktelsen omhandlet i bokstav a). 

d)  Den anvender en tilsynsordning som er risikobasert og fastsetter kvantitative og kvalitative solvenskrav samt krav 

knyttet til tilsynsrapportering, gjennomsiktighet og gruppetilsyn. 

e)  Den har inngått skriftlige avtaler med EIOPA og tilsynsmyndighetene om samarbeid og utveksling av fortrolige 

tilsynsopplysninger som omhandlet i artikkel 13 nr. 10.  
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f)  Den har et uavhengig tilsynssystem. 

g)  Den har pålagt alle som handler på vegne av dens tilsynsmyndigheter, taushetsplikt, særlig ved utveksling av opplys-

ninger med EIOPA og tilsynsmyndigheter som omhandlet i artikkel 13 nr. 10. 

 Alle delegerte rettsakter om midlertidig ekvivalens skal ta hensyn til rapporter fra Kommisjonen i samsvar med artikkel 

177 nr. 2. Disse delegerte rettsaktene skal regelmessig gjennomgås på grunnlag av framdriftsrapporter fra den berørte 

tredjestaten som årlig framlegges for og vurderes av Kommisjonen. EIOPA skal bistå Kommisjonen ved vurderingen av 

disse framdriftsrapportene. 

 EIOPA skal på sitt nettsted offentliggjøre og ajourføre en liste over alle tredjestater omhandlet i første ledd. 

 Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som nærmere angir vilkårene fastsatt i første ledd. 

Delegerte rettsakter kan også omfatte tilsynsmyndigheters myndighet til å pålegge ytterligere krav til tilsynsrapportering i 

løpet av perioden med midlertidig ekvivalens. 

 6.  Den begrensede perioden som er omhandlet i nr. 5, skal utløpe 31. desember 2020 eller på den datoen da tilsyns-

ordningen i den berørte tredjestaten i samsvar med nr. 3 anses som ekvivalent med den som er fastsatt i denne avdeling, alt 

etter hvilken dato som inntreffer først. 

 Denne perioden kan forlenges med høyst et år når dette er nødvendig for at EIOPA og Kommisjonen skal kunne foreta 

ekvivalensvurderingen i henhold til nr. 3. 

 7.  Når det i samsvar med nr. 5 er vedtatt en delegert rettsakt om at en tredjestats tilsynsordning er midlertidig ekvivalent, 

skal medlemsstatene anvende artikkel 261, med mindre det dreier seg om et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som 

ligger i en medlemsstat og har en balansesum som overstiger balansesummen for morforetaket som ligger utenfor Unionen.  

I så fall skal gruppetilsynsmyndighetens oppgaver utføres av den fungerende gruppetilsynsmyndigheten.» 

76) Artikkel 262 nr. 1 første ledd skal lyde: 

 «1.  Dersom det ikke foreligger ekvivalent tilsyn som omhandlet i artikkel 260, eller dersom en medlemsstat ikke 

anvender artikkel 261 ved midlertidig ekvivalens i samsvar med artikkel 260 nr. 7, skal den berørte medlemsstaten 

anvende et av følgende alternativer på forsikrings- og gjenforsikringsforetak: 

a)  Artikkel 218–235 og artikkel 244–258 med tilsvarende anvendelse. 

b)  En av metodene fastsatt i nr. 2.» 

77) I artikkel 300 skal første ledd lyde: 

 «De beløpene som i dette direktiv uttrykkes i euro, skal revideres hvert femte år ved at grunnbeløpet i euro økes med den 

prosentvise endringen i de harmoniserte konsumprisindeksene for alle medlemsstater som offentliggjøres av Kommisjonen 

(Eurostat), med start 31. desember 2015 og fram til revisjonsdagen, og avrundes oppover til nærmeste 100 000 euro.» 

78) Artikkel 301 skal lyde: 

«Artikkel 301 

Komitéprosedyre 

 1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner nedsatt ved kommisjons-

beslutning 2004/9/EF(*). Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

 2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

 3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 4 i samme 

forordning anvendelse.  
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Artikkel 301a 

Utøvelse av delegert myndighet 

 1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

 2.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109a, 111, 114, 127, 130, 135, 

143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 og 308b skal gis Kommisjonen for en 

periode på fire år fra 23. mai 2014. 

 Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest seks måneder før utløpet av fireårsperioden. 

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 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109a, 111, 114, 127, 130, 135, 

143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 og 308b 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 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109a, 111, 114, 127, 130, 

135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 eller 308b trer i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på tre måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med tre måneder. 

Artikkel 301b 

Innledende bestemmelse om tekniske reguleringsstandarder 

 1.  Inntil 24. mai 2016 skal Kommisjonen, når den for første gang vedtar de tekniske reguleringsstandardene angitt i 

artikkel 50, 58, 75, 86, 92, 97, 111, 135, 143, 244, 245, 248 og 249, følge framgangsmåten fastsatt i artikkel 301a. Enhver 

endring av slike delegerte rettsakter eller, etter overgangsperiodens utløp, enhver ny teknisk reguleringsstandard skal 

vedtas i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 2.  Den delegerte myndigheten nevnt i nr. 1 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet i samsvar 

med artikkel 12 i forordning nr. 1094/2010. 

 3.  Innen 24. mai 2016 kan EIOPA framlegge for Kommisjonen utkast til tekniske reguleringsstandarder for å tilpasse de 

delegerte rettsaktene omhandlet i artikkel 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109a, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 

172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 og 308b til den tekniske utviklingen på 

finansmarkedene. 

 Disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder skal være begrenset til de tekniske aspektene ved de delegerte 

rettsaktene omhandlet i første ledd, i samsvar med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i første ledd i samsvar med 

artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

  

(*) Kommisjonsbeslutning 2004/9/EF av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske komité for forsikring og 

tjenestepensjoner (EUT L 3 av 7.1.2004, s. 34).»  
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79) Artikkel 304 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2020 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen 

av metoden angitt i nr. 1 og om tilsynsmyndighetenes praksis vedtatt i henhold til nr. 1, ved behov ledsaget av 

hensiktsmessige forslag. Denne rapporten skal særlig behandle de virkningene anvendelsen av denne metoden har over 

landegrensene med sikte på å forebygge regelverksarbitrasje fra forsikrings- og gjenforsikringsforetaks side.» 

80) Følgende avsnitt tilføyes i avdeling VI kapittel I: 

«AVSNITT 3 

FORSIKRING OG GJENFORSIKRING 

Artikkel 308a 

Innfasing 

 1.  Fra 1. april 2015 skal medlemsstatene sikre at tilsynsmyndighetene har myndighet til å treffe beslutninger om 

godkjenning av 

a)  supplerende kapital i samsvar med artikkel 90, 

b)  klassifisering av poster i den ansvarlige kapitalen som omhandlet i artikkel 95 tredje ledd, 

c)  foretaksspesifikke parametrer i samsvar med artikkel 104 nr. 7, 

d)  en full eller partiell intern modell i samsvar med artikkel 112 og 113, 

e)  spesialforetak for verdipapirisering som skal etableres på deres territorium i samsvar med artikkel 211, 

f)  supplerende kapital i et mellomliggende forsikringsholdingselskap i samsvar med artikkel 226 nr. 2, 

g)  en gruppeintern modell i samsvar med artikkel 230, 231 og 233 nr. 5, 

h)  anvendelse av den durasjonsbaserte undermodulen for aksjerisiko i samsvar med artikkel 304, 

i)  anvendelse av matching-justeringen på den relevante risikofrie rentekurven i samsvar med artikkel 77b og 77c, 

j)  anvendelse av volatilitetsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurven i samsvar med artikkel 77d, når medlems-

statene krever det, 

k)  anvendelse av overgangstiltaket for de risikofrie rentene i samsvar med artikkel 308c, 

l)  anvendelse av overgangstiltaket for forsikringstekniske avsetninger i samsvar med artikkel 308d. 

 2.  Fra 1. april 2015 skal medlemsstatene sikre at tilsynsmyndighetene har myndighet til å 

a)  fastsette gruppetilsynets nivå og omfang i samsvar med avdeling III kapittel I avsnitt 2 og 3, 

b)  identifisere gruppetilsynsmyndigheten i samsvar med artikkel 247, 

c)  etablere et tilsynskollegium i samsvar med artikkel 248. 

 3.  Fra 1. juli 2015 skal medlemsstatene sikre at tilsynsmyndighetene har myndighet til å 

a)  beslutte å trekke fra enhver deltakerinteresse i samsvar med artikkel 228 annet ledd, 

b)  velge metoden for beregning av gruppesolvens i samsvar med artikkel 220, 

c)  ved behov treffe beslutning om ekvivalens i samsvar med artikkel 227 og 260,  
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d)  tillate at forsikrings- og gjenforsikringsforetak omfattes av artikkel 238 og 239, i samsvar med artikkel 236, 

e)  treffe beslutningene nevnt i artikkel 262 og 263, 

f)  ved behov treffe beslutning om anvendelsen av overgangstiltak i samsvar med artikkel 308b. 

 4.  Medlemsstatene skal pålegge de berørte tilsynsmyndighetene å vurdere forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes 

søknader om godkjenning eller tillatelse i samsvar med nr. 2 og 3. Tilsynsmyndighetenes beslutninger om søknader om 

godkjenning eller tillatelse får ikke anvendelse før 1. januar 2016. 

Artikkel 308b 

Overgangstiltak 

 1.  Med forbehold for artikkel 12 skal forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som før 1. januar 2016 har sluttet å inngå 

nye forsikrings- eller gjenforsikringsavtaler og utelukkende forvalter sin eksisterende portefølje for å innstille sin 

virksomhet, ikke være underlagt avdeling I–III i dette direktiv før datoene som er fastsatt i nr. 2, dersom 

a)  foretaket har godtgjort overfor tilsynsmyndigheten at det vil avslutte sin virksomhet før 1. januar 2019, eller 

b)  foretaket er omfattet av saneringstiltak som angitt i avdeling IV kapittel II, og et saneringsstyre er utpekt. 

 2.  Forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som omfattes av 

a)  nr. 1 bokstav a), skal være underlagt avdeling I–III i dette direktiv fra 1. januar 2019, eller fra en tidligere dato dersom 

tilsynsmyndigheten ikke er fornøyd med framskrittene som er gjort med sikte på å avslutte foretakets virksomhet, 

b)  nr. 1 bokstav b), skal være underlagt avdeling I–III i dette direktiv fra 1. januar 2021, eller fra en tidligere dato dersom 

tilsynsmyndigheten ikke er fornøyd med framskrittene som er gjort med sikte på å avslutte foretakets virksomhet. 

 3.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal være omfattet av overgangstiltakene i nr. 1 og 2 bare dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Foretaket er ikke del av en gruppe, eller dersom det er det, slutter alle foretak som er en del av gruppen, å inngå nye 

forsikrings- eller gjenforsikringsavtaler. 

b)  Foretaket skal sende sin tilsynsmyndighet en årlig rapport som beskriver hvilke framskritt som er gjort med sikte på å 

avslutte foretakets virksomhet. 

c)  Foretaket har underrettet sin tilsynsmyndighet om at det anvender overgangstiltakene. 

 Nr. 1 og 2 skal ikke være til hinder for at et foretak utøver virksomhet i samsvar med avdeling I–III i dette direktiv. 

 4.  Medlemsstatene skal utarbeide en liste over de berørte forsikrings- og gjenforsikringsforetakene og oversende denne 

listen til de andre medlemsstatene. 

 5.  I en periode på høyst fire år fra 1. januar 2016 skal medlemsstatene sikre at forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes 

frist for å oversende årlig eller hyppigere de opplysningene som er omhandlet i artikkel 35 nr. 1–4, reduseres med to uker 

hvert regnskapsår, slik at fristen er senest 20 uker etter utgangen av foretakets regnskapsår som avsluttes 30. juni 2016 

eller senere, men før 1. januar 2017, og senest 14 uker etter utgangen av foretakets regnskapsår som avsluttes 

30. juni 2019 eller senere, men før 1. januar 2020. 

 6.  I en periode på høyst fire år fra 1. januar 2016 skal forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes frist for å offentliggjøre 

opplysningene som er omhandlet i artikkel 51, reduseres med to uker hvert regnskapsår, slik at fristen er senest 20 uker 

etter utgangen av foretakets regnskapsår som avsluttes 30. juni 2016 eller senere, men før 1. januar 2017, og senest 

14 uker etter utgangen av foretakets regnskapsår som avsluttes 30. juni 2019 eller senere, men før 1. januar 2020.  



Nr. 69/228 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

 7.  I en periode på høyst fire år fra 1. januar 2016 skal forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes frist for å oversende 

kvartalsvis de opplysningene som er omhandlet i artikkel 35 nr. 1–4, reduseres med en uke hvert regnskapsår, slik at 

fristen er åtte uker for hvert kvartal som avsluttes 1. januar 2016 eller senere, men før 1. januar 2017, og fem uker for 

hvert kvartal som avsluttes 1. januar 2019 eller senere, men før 1. januar 2020. 

 8.  Medlemsstatene skal sikre at nr. 5–7 i denne artikkel får tilsvarende anvendelse på deltakende forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak, forsikringsholdingselskaper og blandede finansielle holdingselskaper på gruppenivå i henhold til 

artikkel 254 og 256, og i slike tilfeller skal fristene omhandlet i nr. 5–7 forlenges med seks uker. 

 9.  Uten hensyn til artikkel 94 skal poster i basiskapitalen klassifiseres i kategori 1 i inntil ti år etter 1. januar 2016, 

forutsatt at disse postene 

a)  var utstedt før 1. januar 2016 eller før datoen for ikrafttredelsen av den delegerte rettsakten omhandlet i artikkel 97, alt 

etter hvilken dato som inntreffer først, 

b)  per 31. desember 2015 kunne anvendes til å oppfylle solvensmarginkapitalen på inntil 50 % av solvensmarginen i 

samsvar med de lovene og forskriftene som er vedtatt i henhold til artikkel 16 nr. 3 i direktiv 73/239/EØF, artikkel 1 i 

direktiv 2002/13/EF, artikkel 27 nr. 3 i direktiv 2002/83/EF og artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2005/68/EF, 

c)  ikke ellers ville være klassifisert i kategori 1 eller kategori 2 i samsvar med artikkel 94. 

 10.  Uten hensyn til artikkel 94 skal poster i basiskapitalen klassifiseres i kategori 2 i inntil ti år etter 1. januar 2016, 

forutsatt at disse postene 

a)  var utstedt før 1. januar 2016 eller før datoen for ikrafttredelsen av den delegerte rettsakten omhandlet i artikkel 97, alt 

etter hvilken dato som inntreffer først, 

b)  per 31. desember 2015 kunne anvendes til å oppfylle solvensmarginkapitalen på inntil 25 % av solvensmarginen i 

samsvar med de lovene og forskriftene som er vedtatt i henhold til artikkel 16 nr. 3 i direktiv 73/239/EØF, artikkel 1 i 

direktiv 2002/13/EF, artikkel 27 nr. 3 i direktiv 2002/83/EF og artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2005/68/EF. 

 11.  For forsikrings- og gjenforsikringsforetak som investerer i omsettelige verdipapirer eller andre finansielle instrumenter 

basert på ompakkede lån som ble utstedt før 1. januar 2011, skal kravene omhandlet i artikkel 135 nr. 2 gjelde bare i tilfeller 

der nye underliggende eksponeringer legges til eller erstattes etter 31. desember 2014. 

 12.  Uten hensyn til artikkel 100, artikkel 101 nr. 3 og artikkel 104 får følgende anvendelse: 

a)  Inntil 31. desember 2017 skal de standardparametrene som skal anvendes ved beregning av undermodulen for konsentra-

sjonsrisiko og undermodulen for kredittmarginrisiko etter standardformelen i tilknytning til eksponeringer mot 

medlemsstatenes sentralmyndigheter eller sentralbanker som er uttrykt og finansiert i medlemsstatens innenlandske 

valuta, være de samme som dem som ville ha vært anvendt på slike eksponeringer uttrykt og finansiert i deres egen 

valuta. 

b)  I 2018 skal de standardparametrene som skal anvendes ved beregning av undermodulen for konsentrasjonsrisiko og 

undermodulen for kredittmarginrisiko etter standardformelen, reduseres med 80 % i tilknytning til eksponeringer mot 

medlemsstatenes sentralmyndigheter eller sentralbanker som er uttrykt og finansiert i medlemsstatens innenlandske 

valuta. 

c)  I 2019 skal de standardparametrene som skal anvendes ved beregning av undermodulen for konsentrasjonsrisiko og 

undermodulen for kredittmarginrisiko etter standardformelen, reduseres med 50 % i tilknytning til eksponeringer mot 

medlemsstatenes sentralmyndigheter eller sentralbanker som er uttrykt og finansiert i medlemsstatens innenlandske 

valuta. 

d)  Fra 1. januar 2020 skal de standardparametrene som skal anvendes ved beregning av undermodulen for konsentra-

sjonsrisiko og undermodulen for kredittmarginrisiko etter standardformelen, ikke reduseres i tilknytning til eksponeringer 

mot medlemsstatenes sentralmyndigheter eller sentralbanker som er uttrykt og finansiert i medlemsstatens innenlandske 

valuta.  
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 13.  Uten hensyn til artikkel 100, artikkel 101 nr. 3 og artikkel 104 skal de standardparametrene som skal benyttes for aksjer 

som foretaket kjøpte 1. januar 2016 eller tidligere, ved beregning av undermodulen for aksjerisiko etter standardformelen, 

uten alternativet fastsatt i artikkel 304, beregnes som det vektede gjennomsnittet av 

a)  den standardparameteren som skal anvendes ved beregning av undermodulen for aksjerisiko i samsvar med artikkel 

304, og 

b)  den standardparameteren som skal anvendes ved beregning av undermodulen for aksjerisiko etter standardformelen, 

uten alternativet fastsatt i artikkel 304. 

 Vektingen av parameteren omhandlet i første ledd bokstav b) skal øke minst lineært ved utgangen av hvert år, fra 0 % i det 

året som begynner 1. januar 2016, til 100 % 1. januar 2023. 

 Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a som nærmere angir de kriteriene som skal 

oppfylles, herunder de aksjene som kan være omfattet av overgangsperioden. 

 For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av denne overgangsperioden skal EIOPA utarbeide utkast til tekniske 

gjennomføringsstandarder for framgangsmåter for anvendelsen av dette nummer. 

 EIOPA skal framlegge disse utkastene til tekniske gjennomføringsstandarder for Kommisjonen innen 30. juni 2015. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta de tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i fjerde ledd i samsvar med artikkel 

15 i forordning (EU) nr. 1094/2010. 

 14.  Uten hensyn til artikkel 138 nr. 3 og uten å berøre nr. 4 i samme artikkel skal tilsynsmyndighetene, når et forsikrings- 

og gjenforsikringsforetak oppfyller solvensmarginkravet omhandlet i henholdsvis artikkel 16a i direktiv 73/239/EØF, 

artikkel 28 i direktiv 2002/83/EF eller artikkel 37, 38 eller 39 i direktiv 2005/68/EF, slik de får anvendelse i henhold til 

medlemsstatens lovgivning dagen før nevnte direktiver oppheves i henhold til artikkel 310 i dette direktiv, men ikke 

oppfyller solvenskapitalkravet i det første året etter ikrafttredelsesdatoen for dette direktiv, kreve at det berørte forsikrings- 

eller gjenforsikringsforetaket treffer de tiltakene som er nødvendige for å opprette en tellende ansvarlig kapital som dekker 

solvenskapitalkravet, eller å redusere risikoprofilen for å sikre oppfyllelse av solvenskapitalkravet innen 31. desember 

2017. 

 Det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal hver tredje måned legge fram for sin tilsynsmyndighet en 

framdriftsrapport som beskriver tiltakene som er truffet og framdriften som er gjort med henblikk på å opprette en tellende 

ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet, eller å redusere risikoprofilen for å sikre oppfyllelse av 

solvenskapitalkravet. 

 Forlengelsen omhandlet i første ledd skal trekkes tilbake dersom denne framdriftsrapporten viser at det ikke er gjort 

vesentlige framskritt når det gjelder å gjenopprette en tellende ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet, eller å 

redusere risikoprofilen for å sikre oppfyllelse av solvenskapitalkravet, mellom datoen da den manglende oppfyllelsen av 

solvenskapitalkravet ble påvist, og datoen da framdriftsrapporten ble framlagt. 

 15.  Dersom hjemstatene 23. mai 2014 anvendte bestemmelser nevnt i artikkel 4 i direktiv 2003/41/EF, kan disse 

hjemstatene inntil 31. desember 2019 fortsatt anvende de lovene og forskriftene som de har vedtatt for å overholde artikkel 

1–19, 27–30, 32–35 og 37–67 i direktiv 2002/83/EF, og som var i kraft på siste dato for anvendelse av direktiv 

2002/83/EF. 

 Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter som endrer overgangsperioden fastsatt i dette nummer, dersom endringer av 

artikkel 17–17c i direktiv 2003/41/EF er vedtatt før datoen som er angitt i dette nummer. 

 16.  Medlemsstatene kan gi det overordnede morforsikrings- eller gjenforsikringsforetaket tillatelse til å søke, i en periode 

fram til 31. mars 2022, om godkjenning av en intern gruppemodell for en del av en gruppe der både foretaket og det 

overordnede morforetaket ligger i samme medlemsstat, og der denne delen utgjør en atskilt del som har en risikoprofil 

som avviker vesentlig fra resten av gruppens.  
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 17.  Uten hensyn til artikkel 218 nr. 2 og 3 får overgangsbestemmelsene nevnt i nr. 8–12 og 15 i denne artikkel og i 

artikkel 308c–308e tilsvarende anvendelse på gruppenivå. 

 Uten hensyn til artikkel 218 nr. 2–4 får overgangsbestemmelsene nevnt i nr. 14 i denne artikkel tilsvarende anvendelse på 

gruppenivå og når de deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene eller forsikrings- og gjenforsikringsforetakene i 

en gruppe overholder de justerte solvenskravene omhandlet i artikkel 9 i direktiv 98/78/EF, men ikke overholder gruppens 

solvenskapitalkrav. 

 Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 301a for å fastsette endringene av gruppesolvensen 

dersom overgangsbestemmelsene nevnt i nr. 13 i denne artikkel får anvendelse og gjelder 

a)  utelukkelse av dobbel anvendelse av tellende ansvarlig kapital og av kapital som er skapt innenfor en gruppe, som 

fastsatt i artikkel 222 og 223, 

b)  verdsettingen av eiendeler og forpliktelser som fastsatt i artikkel 224, 

c)  anvendelsen av beregningsmetodene på tilknyttede forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som fastsatt i artikkel 225, 

d)  anvendelsen av beregningsmetodene på mellomliggende forsikringsholdingselskaper som fastsatt i artikkel 226, 

e)  metodene for beregning av gruppesolvens som fastsatt i artikkel 230 og 233, 

f)  beregningen av gruppens solvenskapitalkrav som fastsatt i artikkel 231, 

g)  fastsettelsen av kapitalkravtillegg som fastsatt i artikkel 232, 

h)  prinsippene for beregning av gruppesolvens for et forsikringsholdingselskap som fastsatt i artikkel 235. 

Artikkel 308c 

Overgangstiltak for den risikofrie renten 

 1.  Etter godkjenning fra tilsynsmyndigheten kan forsikrings- og gjenforsikringsforetak anvende en overgangsjustering 

på den relevante risikofrie rentekurven med hensyn til tillatte forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser. 

 2.  Justeringen skal for hver valuta beregnes som en prosentdel av differansen mellom 

a)  den rentesatsen som er fastsatt av forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket i samsvar med de lovene og forskriftene 

som er vedtatt i henhold til artikkel 20 i direktiv 2002/83/EF, på siste dato for anvendelse av nevnte direktiv, 

b)  den årlige effektive renten, beregnet som en enkelt diskonteringsrente som, når den anvendes på kontantstrømmene 

for porteføljen av tillatte forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser, gir en verdi som er lik verdien av beste estimat 

for porteføljen av tillatte forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, der det tas hensyn til pengenes tidsverdi ved 

bruk av den relevante risikofrie rentekurven omhandlet i artikkel 77 nr. 2. 

 Dersom medlemsstatene har vedtatt lover og forskrifter i henhold til artikkel 20 nr. 1 B bokstav a) ii) i direktiv 

2002/83/EF, skal rentesatsen omhandlet i første ledd bokstav a) i dette nummer fastsettes ved hjelp av de metodene som 

anvendes av forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket på siste dato for anvendelse av direktiv 2002/83/EF. 

 Den prosentdelen som er omhandlet i første ledd, skal reduseres lineært ved utgangen av hvert år, fra 100 % i det året som 

begynner 1. januar 2016, til 0 % 1. januar 2032. 

 Dersom forsikrings- og gjenforsikringsforetak anvender volatilitetsjusteringen omhandlet i artikkel 77d, skal den relevante 

risikofrie rentekurven som er omhandlet i bokstav b), være den justerte relevante risikofrie rentekurven fastsatt i 

artikkel 77d.  
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 3.  De tillatte forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene skal omfatte bare forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser 

som oppfyller følgende krav: 

a)  Avtalene som medfører forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene, ble inngått før den første datoen for anvendelsen 

av dette direktiv, med unntak av fornyelse av avtaler på eller etter den datoen. 

b)  Fram til siste dato for anvendelse av direktiv 2002/83/EF ble de forsikringstekniske avsetningene for forsikrings- og 

gjenforsikringsforpliktelsene fastsatt i samsvar med de lovene og forskriftene som er vedtatt i henhold til artikkel 20 i 

nevnte direktiv på siste dato for anvendelse av dette. 

c)  Artikkel 77b får ikke anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene. 

 4.  Forsikring- og gjenforsikringsforetak som anvender nr. 1, skal 

a)  ikke ta med de tillatte forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene i beregningen av volatilitetsjusteringen fastsatt i 

artikkel 77d, 

b)  ikke anvende artikkel 308d, 

c)  som del av rapporten om deres solvens og finansielle stilling omhandlet i artikkel 51 offentliggjøre at de anvender 

overgangstiltaket for den risikofrie rentekurven, og offentliggjøre en kvantifisering av hvordan foretakets finansielle 

stilling ville blitt påvirket dersom overgangstiltaket ikke ble anvendt. 

Artikkel 308d 

Overgangstiltak for forsikringstekniske avsetninger 

 1.  Etter godkjenning fra tilsynsmyndigheten kan forsikrings- og gjenforsikringsforetak anvende et midlertidig fradrag i 

forsikringstekniske avsetninger. Dette fradraget kan anvendes på nivået for ensartede risikogrupper omhandlet i artikkel 80. 

 2.  Det midlertidige fradraget skal tilsvare en prosentdel av differansen mellom følgende to beløp: 

a)  De forsikringstekniske avsetningene etter fradrag av beløp som kan kreves tilbakebetalt i henhold til gjenforsikrings-

avtaler og fra spesialforetak for verdipapirisering, beregnet i samsvar med artikkel 76 på den første datoen for 

anvendelsen av dette direktiv. 

b)  De forsikringstekniske avsetningene etter fradrag av beløp som kan kreves tilbakebetalt i henhold til gjenforsikrings-

avtaler, beregnet i samsvar med lover og forskrifter som er vedtatt i henhold til artikkel 15 i direktiv 73/239/EØF, 

artikkel 20 i direktiv 2002/83/EF og artikkel 32 i direktiv 2005/68/EF dagen før nevnte direktiver oppheves i henhold 

til artikkel 310 i dette direktiv. 

 Den høyeste prosentdelen som kan fratrekkes, skal reduseres lineært ved utgangen av hvert år, fra 100 % i det året som 

begynner 1. januar 2016, til 0 % 1. januar 2032. 

 Dersom forsikrings- og gjenforsikringsforetak på den første datoen for anvendelsen av dette direktiv anvender 

volatilitetsjusteringen omhandlet i artikkel 77d, skal beløpet omhandlet i bokstav a) beregnes med volatilitetsjusteringen 

på denne datoen. 

 3.  Etter godkjenning fra tilsynsmyndigheten eller på dennes initiativ kan beløpet for de forsikringstekniske avsetnin-

gene, herunder eventuelt beløpet for volatilitetsjusteringen, som anvendes for å beregne det midlertidige fradraget 

omhandlet i nr. 2 bokstav a) og b), beregnes på nytt hver 24. måned, eller hyppigere dersom foretakets risikoprofil er 

vesentlig endret. 

 4.  Fradraget omhandlet i nr. 2 kan begrenses av tilsynsmyndigheten dersom anvendelsen av det kan føre til en reduksjon 

av de kravene til finansielle midler som gjelder for foretaket, sammenlignet med kravene som beregnes i samsvar med 

lover og forskrifter som er vedtatt i henhold til direktiv 73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og direktiv 2005/68/EF dagen 

før disse direktivene oppheves i henhold til artikkel 310 i dette direktiv.  
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 5.  Forsikring- og gjenforsikringsforetak som anvender nr. 1, skal 

a)  ikke anvende artikkel 308c, 

b)  dersom de ikke oppfyller solvenskapitalkravet uten å anvende det midlertidige fradraget, hvert år framlegge for sin 

tilsynsmyndighet en rapport som beskriver tiltakene som er truffet og framdriften som er gjort med henblikk på å 

gjenopprette en tellende ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet, eller å redusere risikoprofilen for å sikre 

oppfyllelse av solvenskapitalkravet innen utgangen av overgangsperioden fastsatt i nr. 2, 

c)  som del av rapporten om solvens og finansiell stilling omhandlet i artikkel 51 offentliggjøre at de anvender det 

midlertidige fradraget for forsikringstekniske avsetninger, og offentliggjøre en kvantifisering av hvordan foretakets 

finansielle stilling ville blitt påvirket dersom det midlertidige fradraget ikke ble anvendt. 

Artikkel 308e 

Innfasingsplan for overgangstiltak for risikofrie renter og forsikringstekniske avsetninger 

 Forsikrings- og gjenforsikringsforetak som anvender overgangstiltakene omhandlet i artikkel 308c eller 308d, skal 

underrette tilsynsmyndigheten så snart de innser at de ikke vil oppfylle solvenskapitalkravet uten å anvende disse 

overgangstiltakene. Tilsynsmyndigheten skal kreve at det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket treffer de 

tiltakene som er nødvendige for å sikre at solvenskapitalkravet er oppfylt ved utgangen av overgangsperioden. 

 Senest to måneder etter at det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket har innsett at solvenskapitalkravet ikke 

kunne oppfylles uten at disse overgangstiltakene anvendes, skal det legge fram for tilsynsmyndigheten en innfasingsplan 

som beskriver de planlagte tiltakene med henblikk på å opprette en tellende ansvarlig kapital som oppfyller 

solvenskapitalkravet, eller å redusere dets risikoprofil for å sikre oppfyllelse av solvenskapitalkravet innen utgangen av 

overgangsperioden. Det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket kan ajourføre innfasingsplanen i løpet av 

overgangsperioden. 

 De berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene skal hvert år framlegge for sin tilsynsmyndighet en rapport som 

beskriver tiltakene som er truffet og framdriften som er gjort med henblikk på å sikre oppfyllelse av solvenskapitalkravet 

innen utgangen av overgangsperioden. Tilsynsmyndighetene skal tilbakekalle godkjenningen av anvendelsen av 

overgangstiltaket dersom denne framdriftsrapporten viser at det er urealistisk at solvenskapitalkravet vil være oppfylt ved 

utgangen av overgangsperioden.» 

81) I artikkel 309 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

 «1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2015 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 4, 10, 13, 14, 18, 23, 26–32, 34–49, 51–55, 67, 68, 71, 72, 74–85, 87–91, 93–96, 98, 100–110, 

112, 113, 115–126, 128, 129, 131–134, 136–142, 144, 146, 148, 162–167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, 210–233, 

235–240, 243–258, 260–263, 265, 266, 303 og 304 og vedlegg III og IV. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.» 

b)  Nytt ledd skal lyde: 

 «Uten hensyn til annet ledd skal medlemsstatene innen 1. april 2015 sette i kraft de lovene og forskriftene som er 

nødvendige for å etterkomme artikkel 308a.» 

82) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 310a 

EIOPAs personale og ressurser 

 EIOPA skal vurdere behovene for personale og ressurser i forbindelse med den myndigheten og de oppgavene som den får 

i henhold til dette direktiv, og skal framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen.»  



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/233 

 

83) Artikkel 311 skal lyde: 

«Artikkel 311 

Ikrafttredelse 

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

 Artikkel 308a får anvendelse fra 1. april 2015. 

 Artikkel 1, 2, 3, 5–9, 11, 12, 15, 16, 17, 19–22, 24, 25, 33, 57–66, 69, 70, 73, 145, 147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–

184, 186–189, 191, 193–209, 267–300, 302, 305–308, 308b og vedlegg I, II og V–VII får anvendelse fra 1. januar 2016. 

 Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter og tekniske regulerings- og gjennomføringsstandarder før datoen nevnt i 

tredje ledd.» 

84) I vedlegg III del A skal nr. 28 skal lyde: 

«28)  i alle tilfeller og som et alternativ til de formene for skadeforsikringsforetak som er angitt i nr. 1–27 og 29, 

foretaksformen europeisk allmennaksjeselskap (SE-selskap) som definert i rådsforordning (EF) nr. 2157/2001(1), 

29) i det omfang den berørte medlemsstaten tillater at foretak med den juridiske formen samvirkeforetak kan utøve 

skadeforsikringsvirksomhet, og som et alternativ til de formene for skadeforsikringsforetak som er angitt i nr. 1–28, 

foretaksformen europeisk samvirkeforetak i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1435/2003(*). 

  

(*) Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) 

(EUT L 207 av 18.8.2003, s. 1).» 

85) I vedlegg III del B skal nr. 28 lyde: 

«28)  i alle tilfeller og som et alternativ til de formene for livsforsikringsforetak som er angitt i nr. 1–27 og 29, 

foretaksformen europeisk allmennaksjeselskap (SE-selskap) som definert i forordning (EF) nr. 2157/2001, 

29) i det omfang den berørte medlemsstaten tillater at foretak med den juridiske formen samvirkeforetak kan utøve 

livsforsikringsvirksomhet, og som et alternativ til de livsforsikringsforetakene som er angitt i nr. 1–28, 

foretaksformen europeisk samvirkeforetak i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1435/2003.» 

86) I vedlegg III del C skal nr. 28 lyde: 

«28)  i alle tilfeller og som et alternativ til de former for gjenforsikringsforetak som er angitt i nr. 1–27 og 29, 

foretaksformen europeisk allmennaksjeselskap (SE-selskap) som definert i forordning (EF) nr. 2157/2001, 

29) i det omfang den berørte medlemsstat tillater at foretak med den juridiske formen samvirkeforetak kan utøve 

gjenforsikringsvirksomhet, og som et alternativ til de gjenforsikringsforetakene som er angitt i nr. 1–28, 

foretaksformen europeisk samvirkeforetak i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1435/2003.» 

87) I sammenligningstabellen i vedlegg VII, under kolonnen «Dette direktiv», innsettes «Artikkel 13 nr. 27» som tilsvarende 

artikkel 5 bokstav d) i direktiv 73/239/EØF. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 

I forordning (EF) nr. 1060/2009 skal artikkel 2 nr. 3 utgå.  
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Artikkel 4 

Endringer av forordning (EU) nr. 1094/2010 

I forordning (EU) nr. 1094/2010 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 13 nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en teknisk reguleringsstandard innen en frist på tre måneder 

fra den dagen underretningen om den tekniske reguleringsstandarden som Kommisjonen har vedtatt, ble gitt. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder. 

 Dersom Kommisjonen vedtar en teknisk reguleringsstandard som er identisk med utkastet til teknisk reguleringsstandard 

som Myndigheten har framlagt, skal fristen for innsigelser fra Europaparlamentet og Rådet være én måned fra den dagen 

underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med én måned. Den forlengede 

fristen kan forlenges med ytterligere én måned på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.» 

2) I artikkel 17 nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «Uten at det berører myndigheten fastsatt i artikkel 35, skal vedkommende myndighet omgående framlegge alle de 

opplysningene som Myndigheten anser som nødvendige for granskingen, herunder om hvordan rettsaktene som er 

omhandlet i artikkel 1 nr. 2, får anvendelse i samsvar med unionsretten.» 

Artikkel 5 

Endringer av forordning (EU) nr. 1095/2010 

I forordning (EU) nr. 1095/2010 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 13 nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en teknisk reguleringsstandard innen en frist på tre måneder 

fra den dagen underretningen om den tekniske reguleringsstandarden som Kommisjonen har vedtatt, ble gitt. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder. 

 Dersom Kommisjonen vedtar en teknisk reguleringsstandard som er identisk med utkastet til teknisk reguleringsstandard 

som Myndigheten har framlagt, skal fristen for innsigelser fra Europaparlamentet og Rådet være én måned fra den dagen 

underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med én måned. Den forlengede 

fristen kan forlenges med ytterligere én måned på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.» 

2) I artikkel 17 nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «Uten at det berører myndigheten fastsatt i artikkel 35, skal vedkommende myndighet omgående framlegge alle de 

opplysningene som Myndigheten anser som nødvendige for granskingen, herunder om hvordan rettsaktene som er 

omhandlet i artikkel 1 nr. 2, får anvendelse i samsvar med unionsretten.» 

Artikkel 6 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 1. januar 2017 og deretter årlig framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport som angir om de 

europeiske tilsynsmyndighetene har framlagt utkast til tekniske reguleringsstandarder og tekniske gjennomføringsstandarder i 

henhold til direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF, uavhengig av om det er obligatorisk eller frivillig å framlegge slike utkast til 

tekniske reguleringsstandarder og tekniske gjennomføringsstandarder, sammen med eventuelle forslag. 
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Artikkel 7 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2015 vedta og offentliggjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 1 nr. 1 og artikkel 2 nr. 1, 3, 6–11, 13, 14, 17–23, 32, 34, 36, 38–44, 46–54, 56–59, 65–70, 72, 75, 76, 80, 

81, 84, 85 og 86. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

2.  De skal anvende tiltakene omhandlet i nr. 1 fra 1. januar 2016. 

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. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 nr. 25, 43 og 82 får anvendelse fra 31. mars 2015. 

Artikkel 9 

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) 2018/1078 

av 30. juli 2018 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2018 til 29. september 2018 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), særlig artikkel 77e nr. 2 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre ensartede vilkår for forsikrings- og gjenforsikringsforetaks beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital i henhold til direktiv 2009/138/EF bør det for hver referansedato fastsettes tekniske opplysninger om 

relevante risikofrie rentekurver, om grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differanser for beregning av matching-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene, som er basert på markedsdata som gjelder 

ved utgangen av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordning får anvendelse 

på. Den 5. juli 2018 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av juni 2018. Disse opplysningene ble offentliggjort  

5. juli 2018 i samsvar med artikkel 77e nr. 1 i direktiv 2009/138/EF. 

3) Ettersom det er behov for umiddelbar tilgang til de tekniske opplysningene, er det viktig at denne forordning trer i kraft 

snarest mulig. 

4) Av hensyn til tilsynet er det nødvendig at forsikrings- og gjenforsikringsforetak benytter de samme tekniske 

opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine 

vedkommende myndigheter. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for rapportering 

som denne forordning får anvendelse på. 

5) For snarest mulig å skape rettssikkerhet er det, når det foreligger tvingende hasteårsaker knyttet til tilgjengeligheten av 

den relevante risikofrie rentekurven, behørig begrunnet å vedta tiltakene fastsatt i denne forordning i samsvar med 

artikkel 8, sammenholdt med artikkel 4, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal benytte de tekniske opplysningene nevnt i nr. 2 ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2018 til 29. september 2018. 

2. For hver relevant valuta skal de tekniske opplysningene som benyttes til å beregne det beste estimatet i samsvar med 

artikkel 77 i direktiv 2009/138/EF, matching-justeringen i samsvar med artikkel 77c i nevnte direktiv og volatilitetsjusteringen i 

samsvar med artikkel 77d i nevnte direktiv, være følgende: 

a) Den relevante risikofrie rentekurven fastsatt i vedlegg I. 

b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 31.7.2018, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1. 

(2) 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). 

2019/EØS/69/39 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 30. juni 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 30. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/849 

av 20. mai 2015 

om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/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 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) Strømmer av penger fra ulovlig virksomhet kan skade finanssektorens integritet, stabilitet og omdømme og utgjøre en 

trussel mot Unionens indre marked og internasjonal utvikling. Hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og 

organisert kriminalitet er fortsatt et alvorlig problem som bør håndteres på unionsplan. I tillegg til å videreutvikle den 

strafferettslige innsatsen på unionsplan er det nødvendig å sette inn målrettede, forholdsmessige tiltak for å hindre at 

finanssystemet brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og disse tiltakene kan dessuten gi 

tilleggsresultater. 

2) Kredittinstitusjonenes og finansinstitusjonenes soliditet, integritet og stabilitet og tilliten til finanssystemet som helhet 

kan skades alvorlig av at kriminelle og deres medvirkende forsøker å skjule opprinnelsen til utbytte av kriminell 

virksomhet eller kanalisere penger fra lovlig eller ulovlig virksomhet til terroristformål. Personer som driver med 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, kan prøve å utnytte den frie bevegelse av kapital og adgangen til å 

yte finansielle tjenester som Unionens integrerte finansmarked innebærer, til å fremme sin kriminelle virksomhet. 

Derfor er visse samordningstiltak nødvendige på unionsplan. Samtidig bør målsettingene om å beskytte samfunnet mot 

kriminalitet og beskytte stabiliteten og integriteten til Unionens finanssystem avveies mot behovet for å skape et 

regelverk som lar selskapenes virksomhet vokse uten at de påføres uforholdsmessige kostnader for å overholde dette 

regelverket. 

3) Dette direktiv er det fjerde direktivet om håndtering av risikoen for hvitvasking av penger. I rådsdirektiv 91/308/EØF(4) 

ble hvitvasking av penger definert som kriminelle handlinger i forbindelse med narkotikaforbrytelser, og det ble innført 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 17 

av 28.2.2019, s. 3. 

(1) EUT C 166 av 12.6.2013, s. 2. 

(2) EUT C 271 av 19.9.2013, s. 31. 

(3) Europaparlamentets holdning av 11. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av  

20. april 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 20. mai 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(4) Rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni 1991 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger (EFT L 166 av 

28.6.1991, s. 77). 
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forpliktelser bare for finanssektoren. Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/97/EF(1) ble virkeområdet for direktiv 

91/308/EØF utvidet med hensyn til hvilke lovbrudd og hvilke yrker og virksomheter som skulle omfattes. Den 

internasjonale innsatsgruppen for finansielle tiltak til bekjempelse av hvitvasking av penger (FATF) reviderte i  

juni 2003 sine anbefalinger slik at også finansiering av terrorisme ble omfattet, og den fastsatte mer detaljerte krav når 

det gjelder identifikasjon og kontroll av kunder, situasjoner der høyere risiko for hvitvasking av penger eller finansiering 

av terrorisme kan begrunne utvidede tiltak, og situasjoner der redusert risiko kan begrunne mindre strenge kontroller. 

Disse endringene ble gjenspeilet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF(2) og kommisjonsdirektiv 2006/ 

70/EF(3). 

4) Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme foregår ofte i en internasjonal sammenheng. Tiltak som treffes 

utelukkende på nasjonalt plan eller unionsplan, uten at det tas hensyn til samordning og samarbeid på internasjonalt 

plan, vil ha svært begrensede virkninger. De tiltak Unionen treffer på dette området, bør derfor være forenlige med og 

minst like strenge som andre tiltak som treffes i internasjonale fora. Unionens tiltak bør fortsatt ta særlig hensyn til 

FATF-anbefalingene og instrumentene til andre internasjonale organer som er aktive i kampen mot hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme. For å gjøre kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme mer 

effektiv bør de relevante unionsrettsaktene, der det er aktuelt, tilpasses de internasjonale standardene for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og spredning som FATF vedtok i februar 2012 (heretter kalt 

«reviderte FATF-anbefalinger»). 

5) Videre utgjør misbruk av finanssystemet for å kanalisere penger fra ulovlig eller til og med lovlig virksomhet til 

terroristformål en klar risiko for finanssystemets integritet, ordnede virkemåte, omdømme og stabilitet. De forebyggende 

tiltak som fastsettes i dette direktiv, bør derfor være rettet mot håndtering av penger som stammer fra alvorlige 

lovbrudd, og innsamling av penger eller formuesgoder for terroristformål. 

6) Ved store kontantutbetalinger er det stor risiko for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. For å skjerpe 

årvåkenheten og redusere risikoen ved slike kontantutbetalinger bør personer som handler med varer, være omfattet av 

dette direktiv i den utstrekning de foretar eller mottar kontantutbetalinger på 10 000 euro eller mer. Medlemsstatene bør 

ha anledning til å vedta lavere terskler, ytterligere generelle begrensninger på bruken av kontanter og enda strengere 

bestemmelser. 

7) Bruken av instrumenter for elektroniske penger anses i økende grad som en erstatning for bankkontoer, noe som 

berettiger at disse instrumentene, i tillegg til tiltakene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF(4), om-

fattes av plikten til å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Under visse omstendigheter med 

dokumentert lav risiko og under strenge, risikoreduserende betingelser bør imidlertid medlemsstatene ha anledning til å 

unnta instrumenter for elektroniske penger fra visse kundekontrolltiltak, som identifikasjon og kontroll av kunden og av 

den reelle eier, men ikke fra overvåkingen av transaksjoner eller forretningsforbindelser. De risikoreduserende betingel-

sene bør omfatte et krav om at instrumenter for elektroniske penger som er omfattet av et unntak, kan brukes bare til å 

kjøpe varer eller tjenester, og at det elektronisk lagrede beløpet skal være lavt nok til å utelukke omgåelse av 

bestemmelsene om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Et slikt unntak bør ikke berøre 

den skjønnsmyndighet medlemsstatene har til å tillate ansvarlige enheter å anvende forenklede kundekontrolltiltak i 

forbindelse med andre instrumenter for elektroniske penger som innebærer lavere risiko, i samsvar med artikkel 15. 

8) Når det gjelder ansvarlige enheter som omfattes av dette direktiv, kan eiendomsmeglere også inkludere utleiemeglere 

der det er relevant.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/97/EF av 4. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 91/308/EØF om tiltak for å hindre at det 

finansielle system brukes til hvitvasking av penger (EFT L 344 av 28.12.2001, s. 76). 

(2) 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). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/ 

EF med omsyn til definisjonen av "politisk utsett person" og dei tekniske kriteria for forenkla framgangsmåtar for kundekontroll og for 

unntak i tilfelle der finansiell verksemd vert driven tilfeldig eller i svært avgrensa omfang (EUT L 214 av 4.8.2006, s. 29). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF 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). 



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/241 

 

9) Jurister i henhold til medlemsstatenes definisjoner bør være underlagt dette direktiv når de deltar i finansielle transak-

sjoner eller foretakstransaksjoner, herunder når de yter skatterådgivning, som er området der det er størst risiko for at 

disse juristenes tjenester misbrukes til å hvitvaske utbytte av kriminell virksomhet eller finansiere terrorisme. Opplys-

ninger som mottas før, under eller etter en rettergang eller i forbindelse med vurderingen av en klients rettslige stilling, 

bør imidlertid unntas fra rapporteringsplikten. Juridisk bistand bør derfor fortsatt være underlagt taushetsplikten, med 

mindre juristen medvirker til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, den juridiske bistanden ytes med 

henblikk på hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, eller juristen vet at klienten søker juridisk bistand 

med henblikk på hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

10) Direkte sammenlignbare tjenester bør behandles på samme måte når de ytes av noen av de yrkeskategorier som omfattes 

av dette direktiv. For å sikre respekt for de rettighetene som garanteres i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter (heretter kalt «pakten»), bør revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere, som i visse medlems-

stater har rett til å forsvare eller representere en klient i forbindelse med rettergang eller til å vurdere en klients rettslige 

stilling, med hensyn til de opplysninger som de mottar under utførelsen av disse oppgaver, ikke være omfattet av 

rapporteringspliktene fastsatt i dette direktiv. 

11) Det er viktig å uttrykkelig framheve at «skattelovbrudd» som gjelder direkte og indirekte skatter, inngår i dette direktivs 

brede definisjon av «kriminell virksomhet», i tråd med de reviderte FATF-anbefalingene. Ettersom ulike medlemsstater 

kan betegne ulike brudd på skatteloven som «kriminell virksomhet» som kan straffes med sanksjonene nevnt i artikkel 3 

nr. 4 bokstav f) i dette direktiv, kan definisjonene av skattelovbrudd variere fra en nasjonal rett til en annen. Selv om det 

ikke er noe mål å harmonisere definisjonene av skattelovbrudd i medlemsstatenes nasjonale rett, bør medlemsstatene, i 

den grad det er mulig i henhold til deres nasjonale rett, tillate at enheter for finansiell etterretning (Financial Intelligence 

Units, FIU) i EU utveksler opplysninger seg imellom eller yter hverandre bistand. 

12) Det er nødvendig å identifisere enhver fysisk person som utøver eierskap eller kontroll over en juridisk enhet. For å 

sikre effektivt innsyn bør medlemsstatene sørge for at så mange ulike juridiske enheter som mulig som er registrert eller 

opprettet gjennom andre ordninger på deres territorium, er omfattet. Selv om en viss aksjeandel eller eierinteresse ikke 

automatisk gjør det mulig å identifisere den reelle eier, bør dette likevel være en av flere bevisfaktorer som skal tas i 

betraktning. Medlemsstatene bør imidlertid kunne beslutte at en lavere andel også kan være en indikasjon på eierskap 

eller kontroll. 

13) Identifikasjon og kontroll av reelle eiere bør, dersom det er relevant, utvides til å omfatte juridiske enheter som eier 

andre juridiske enheter, og ansvarlige enheter bør se etter den eller de fysiske personer som i siste instans utøver kontroll 

gjennom eierskap eller ved hjelp av andre midler over den juridiske enhet som er kunden. Kontroll ved hjelp av andre 

midler kan blant annet omfatte de kriterier for kontroll som brukes med henblikk på å utarbeide konsernregnskap, for 

eksempel gjennom en aksjonæravtale, utøvelse av dominerende innflytelse eller fullmakt til å utpeke den øverste 

ledelsen. Det kan være tilfeller der det ikke er mulig å identifisere noen fysisk person som i siste instans eier eller utøver 

kontroll over en juridisk enhet. I slike unntakstilfeller kan de ansvarlige enheter, etter å ha undersøkt alle andre 

muligheter for identifikasjon og forutsatt at det ikke foreligger grunn til mistanke, betrakte den eller de øverste lederne 

som den eller de reelle eierne. 

14) Nøyaktige og ajourførte opplysninger om den reelle eier er avgjørende for å kunne spore opp kriminelle som ellers vil 

kunne skjule sin identitet bak en foretaksstruktur. Medlemsstatene bør derfor sikre at enheter som er registrert på deres 

territorium i samsvar med nasjonal rett, i tillegg til grunnleggende opplysninger som selskapets navn og adresse og bevis 

på selskapets registrering og juridiske eierskap, innhenter og oppbevarer tilstrekkelige, nøyaktige og ajourførte 

opplysninger om sine reelle eiere. Med henblikk på å øke gjennomsiktigheten for å bekjempe misbruk av juridiske 

enheter bør medlemsstatene sikre at opplysninger om de reelle eierne lagres i et sentralt register utenfor selskapet, i full 

overensstemmelse med unionsretten. For dette formål kan medlemsstatene bruke en sentral database der opplysninger 

om reelle eiere lagres, eller foretaksregisteret eller et annet sentralt register. Medlemsstatene kan beslutte at ansvarlige 

enheter har ansvar for å legge opplysningene inn i registeret. Medlemsstatene bør forvisse seg om at disse opplys-

ningene i alle tilfeller gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter og enheter for finansiell etterretning, og at de 

legges fram for ansvarlige enheter når disse iverksetter kundekontrolltiltak. Medlemsstatene bør også sikre at andre 

personer som kan godtgjøre en berettiget interesse med hensyn til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og 

tilhørende primærlovbrudd, som korrupsjon, skattelovbrudd og bedrageri, gis tilgang til opplysningene om de reelle 
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eierne i samsvar med bestemmelsene om vern av personopplysninger. Personer som kan godtgjøre en berettiget inter-

esse, bør ha tilgang til opplysninger om arten og omfanget av den økonomiske interessen som innehas, i form av dens 

omtrentlige vekt. 

15) For dette formål bør medlemsstatene innenfor rammen av nasjonal rett kunne tillate en mer omfattende tilgang enn det 

som er fastsatt i dette direktiv. 

16) Det bør sikres rettidig tilgang til opplysninger om de reelle eierne på en måte som ikke innebærer risiko for at det 

berørte selskap blir varslet. 

17) For å sikre like vilkår for de ulike typene juridiske former bør forvalterne også ha plikt til å innhente, oppbevare og 

legge fram opplysninger om de reelle eierne for ansvarlige enheter som har iverksatt kundekontrolltiltak, og formidle 

disse opplysningene til et sentralt register eller en sentral database, og de bør også melde sin status til ansvarlige enheter. 

Juridiske enheter som stiftelser og juridiske ordninger av samme type som truster bør være underlagt tilsvarende krav. 

18) Dette direktiv bør få anvendelse også på ansvarlige enheters virksomhet på internett. 

19) Ny teknologi har frambrakt tidsbesparende og kostnadseffektive løsninger for næringsliv og kunder og bør derfor tas i 

betraktning når risikoen vurderes. Vedkommende myndigheter og ansvarlige enheter bør være proaktive i bekjempelsen 

av nye og innovative metoder for hvitvasking av penger. 

20) Unionens representanter i styringsorganene for Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling oppfordres til å 

gjennomføre dette direktiv og offentliggjøre på bankens nettsted sine retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme, med detaljerte framgangsmåter for gjennomføring av dette direktiv. 

21) Det er foruroligende at pengespillsektorens tjenester brukes til å hvitvaske utbytte fra kriminell virksomhet. For å 

redusere risikoen knyttet til pengespilltjenester bør dette direktiv fastsette en plikt for ytere av pengespilltjenester som 

har en høyere risiko, til å iverksette kundekontrolltiltak for enkelttransaksjoner på 2 000 euro eller mer. Medlemsstatene 

bør sikre at ansvarlige enheter anvender samme terskel på utbetaling av gevinster, innbetaling av innsats, herunder ved 

kjøp eller innveksling av merker eller sjetonger, eller begge deler. Ytere av pengespilltjenester med fysiske lokaler som 

kasinoer og spillehus bør sikre at kundekontrolltiltakene, dersom de iverksettes ved inngangen til lokalene, kan knyttes 

til kundens transaksjoner i disse lokalene. Under omstendigheter der risikoen beviselig er lav, bør medlemsstatene 

imidlertid ha anledning til å unnta visse pengespilltjenester fra noen av eller alle kravene fastsatt i dette direktiv. En 

medlemsstats bruk av unntak bør vurderes bare under svært begrensede og berettigede omstendigheter med lav risiko for 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. Slike unntak bør være gjenstand for en særskilt risikovurdering 

som også tar hensyn til de berørte transaksjonenes grad av sårbarhet. De bør meldes til Kommisjonen. I risikovur-

deringen bør medlemsstatene opplyse om hvordan de har tatt hensyn til eventuelle relevante resultater i rapportene som 

Kommisjonen har utstedt innenfor rammen av den overnasjonale risikovurderingen. 

22) Risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er ikke den samme i alle tilfeller. Følgelig bør det 

benyttes en helhetlig, risikobasert metode. Den risikobaserte metoden er ikke et alternativ som gir medlemsstatene og de 

ansvarlige enhetene altfor stor valgfrihet. Den innebærer bruk av kunnskapsbasert beslutningstaking for mer effektivt å 

kunne håndtere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som Unionen og de som driver 

virksomhet der, står overfor. 

23) Begrunnelsen for den risikobaserte metoden er medlemsstatenes og Unionens behov for å identifisere, forstå og redusere 

risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som de står overfor. Betydningen av en overnasjonal 

metode for risikoidentifikasjon er anerkjent på internasjonalt plan, og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet) (EBA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) (EIOPA), opprettet 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010(2), og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

  

(1) 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). 

(2) 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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verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) (ESMA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1095/2010(1), bør få i oppdrag å avgi en uttalelse, gjennom Felleskomiteen, om de risikoene som påvirker finans-

sektoren i Unionen. 

24) Kommisjonen har gode muligheter til å undersøke særlige grensekryssende trusler som kan påvirke det indre marked, og 

som ikke kan identifiseres og effektivt bekjempes av den enkelte medlemsstat. Den bør derfor ha ansvaret for å sam-

ordne vurderingen av risikoer knyttet til virksomhet som går over landegrensene. Medvirkning fra relevante sakkyndige, 

for eksempel gruppen av eksperter på hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og representanter for enhetene 

for finansiell etterretning, og eventuelt andre organer på unionsplan er avgjørende for at denne prosessen skal være 

effektiv. Nasjonale risikovurderinger og erfaringer er også en viktig informasjonskilde for prosessen. En slik vurdering 

av grensekryssende risiko utført av Kommisjonen bør ikke innebære behandling av personopplysninger. Under alle 

omstendigheter bør opplysningene være fullstendig anonymisert. Nasjonale og Unionens tilsynsmyndigheter for person-

vern bør delta bare dersom vurderingen av risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme påvirker den 

enkeltes rett til personvern og vern av personopplysninger. 

25) Resultatene av risikovurderingene bør ved behov gjøres tilgjengelig innen rimelig tid for ansvarlige enheter slik at de 

kan identifisere, forstå, håndtere og redusere sin egen risiko. 

26) For å kunne identifisere, forstå, håndtere og redusere risikoen på unionsplan ytterligere bør hver medlemsstat dessuten 

gjøre resultatene av sine risikovurderinger tilgjengelig for de andre medlemsstatene, Kommisjonen og EBA, EIOPA og 

ESMA (heretter kalt «de europeiske tilsynsmyndighetene»). 

27) Ved anvendelsen av dette direktiv bør det tas hensyn til særtrekkene ved og behovene til mindre ansvarlige enheter som 

faller inn under dets virkeområde, og sikre at de behandles på en hensiktsmessig måte med hensyn til deres særskilte 

behov og virksomhetens art. 

28) For å verne Unionens finanssystems og det indre markeds ordnede virkemåte mot hvitvasking av penger og finansiering 

av terrorisme bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV) delegeres til Kommisjonen for å identifisere de jurisdiksjoner i tredjestater som har strategiske 

mangler i sine nasjonale ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (heretter kalt 

«tredjestater med høy risiko»). Ettersom hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er trusler som av natur er 

foranderlige, og som underlettes gjennom den stadige utviklingen av teknologien og midlene de kriminelle har til 

rådighet, kreves det rask og kontinuerlig tilpasning av den rettslige rammen med hensyn til tredjestater med høy risiko 

for å kunne håndtere eksisterende risiko på en effektiv måte og forhindre at ny risiko oppstår. Kommisjonen bør ta 

hensyn til opplysninger fra internasjonale organisasjoner og standardsettere på området bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme, for eksempel offentlige erklæringer fra FATF, gjensidige vurderinger, detaljerte 

vurderingsrapporter eller offentliggjorte oppfølgingsrapporter, og eventuelt tilpasse sine vurderinger til endringene i 

disse. 

29) Medlemsstatene bør minst fastsette utvidede kundekontrolltiltak som skal iverksettes av ansvarlige enheter når de har å 

gjøre med fysiske personer eller juridiske enheter etablert i stater som Kommisjonen har identifisert som tredjestater 

med høy risiko. Det bør også være forbudt å benytte tredjemenn som er etablert i slike tredjestater med høy risiko. Stater 

som ikke er oppført på listen, bør ikke automatisk anses å ha effektive ordninger for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme, og fysiske personer og juridiske enheter som er etablert i slike stater, bør vurderes 

på et risikobasert grunnlag. 

30) Det ligger i risikoens natur at den er foranderlig, og variablene kan, enten hver for seg eller samlet, føre til en økning 

eller en reduksjon i den potensielle risikoen og derved ha betydning for hvilket nivå som er hensiktsmessig når det 

gjelder forebyggende tiltak, for eksempel kundekontrolltiltak. Under visse omstendigheter bør det derfor settes inn 

utvidede kundekontrolltiltak, mens det i andre tilfeller kan være hensiktsmessig med en forenklet kundekontroll. 

31) Det bør erkjennes at visse situasjoner innebærer en større risiko for hvitvasking av penger eller finansiering av 

terrorisme. Selv om identiteten og forretningsprofilen til alle kunder bør fastsettes, finnes det tilfeller som krever særlig 

strenge framgangsmåter for kundeidentifikasjon og kundekontroll.  

  

(1) 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). 
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32) Dette gjelder særlig forbindelser med personer som har eller har hatt viktige offentlige verv i Unionen eller interna-

sjonalt, og særlig personer fra stater der korrupsjon er utbredt. Slike forbindelser kan utsette spesielt finanssektoren for 

betydelig omdømmerisiko og juridisk risiko. Den internasjonale innsatsen for å bekjempe korrupsjon gjør det også 

berettiget å vie slike personer økt oppmerksomhet og iverksette hensiktsmessige utvidede kundekontrolltiltak overfor 

personer som har eller har hatt viktige offentlige verv nasjonalt eller utenlands, og overfor ledende personer i interna-

sjonale organisasjoner. 

33) Kravene som gjelder politisk utsatte personer, er av forebyggende og ikke strafferettslig art og bør ikke tolkes som en 

stigmatisering av politisk utsatte personer der det antydes at de deltar i kriminell virksomhet. Å nekte å inngå en 

forretningsforbindelse med en person utelukkende på grunnlag av at det fastslås at han eller hun er en politisk utsatt 

person, er i strid med dette direktivs og de reviderte FATF-anbefalingenes bokstav og ånd. 

34) Plikten til å innhente samtykke fra den øverste ledelsen til å inngå en forretningsforbindelse, trenger ikke i alle tilfeller 

bety at det foreligger en plikt til å innhente styrets godkjenning. Slik godkjenning bør kunne gis av en person med 

tilstrekkelig kunnskap om institusjonens risikoeksponering for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og en 

tilstrekkelig høy stilling til å kunne treffe beslutninger som påvirker dens risikoeksponering. 

35) For å unngå å måtte gjenta framgangsmåter for kundeidentifikasjon som fører til forsinkelser og ineffektivitet i 

forretningsdriften, bør ansvarlige enheter, med forbehold for egnede forholdsregler, kunne tillates å ta imot nye kunder 

som er blitt identifisert på et annet sted. Dersom en ansvarlig enhet benytter en tredjemann, bør det endelige ansvaret for 

kundekontrollen fortsatt ligge hos den ansvarlige enhet som har mottatt kunden. Vedkommende tredjemann, eventuelt 

den personen som har mottatt kunden, bør også fortsatt selv ha ansvar for å overholde bestemmelsene i dette direktiv, 

herunder kravet om å rapportere mistenkelige transaksjoner og oppbevare opplysninger, i den utstrekning personen har 

en forbindelse til kunden som er omfattet av dette direktiv. 

36) Når det gjelder agentur- eller utkontrakteringsforbindelser basert på avtale mellom ansvarlige enheter og eksterne per-

soner som ikke er omfattet av dette direktiv, kan forpliktelsen til å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme som påhviler agenten eller yteren av den utkontrakterte tjenesten som del av den ansvarlige enheten, bare 

følge av avtalen partene imellom, ikke av dette direktiv. Ansvaret for å overholde dette direktiv bør derfor fortsatt 

primært ligge hos den ansvarlige enheten. 

37) Alle medlemsstater har opprettet eller bør opprette operativt uavhengige, selvstendige enheter for finansiell etterretning 

som skal samle inn og analysere opplysninger de mottar, for å avdekke forbindelser mellom mistenkelige transaksjoner 

og underliggende kriminell virksomhet med sikte på å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. En 

operativt uavhengig, selvstendig enhet for finansiell etterretning bør innebære at den har fullmakt og kapasitet til å 

utføre sine oppgaver fritt, herunder anledning til å treffe selvstendige beslutninger om å analysere, anmode om og spre 

særlige opplysninger. Mistenkelige transaksjoner og andre opplysninger som er relevante for hvitvasking av penger, 

tilhørende primærlovbrudd og finansiering av terrorisme bør rapporteres til enheten for finansiell etterretning, som bør 

fungere som en sentral nasjonal enhet for mottak, analyse og spredning av resultatene av analysene til vedkommende 

myndigheter. Alle mistenkelige transaksjoner, herunder forsøk på transaksjoner, bør rapporteres uansett hvilket beløp 

transaksjonen gjelder. Rapporterte opplysninger kan også omfatte terskelbaserte opplysninger. 

38) Som unntak fra det generelle forbudet mot å utføre mistenkelige transaksjoner bør ansvarlige enheter kunne utføre 

mistenkelige transaksjoner før de underretter vedkommende myndigheter, dersom det er umulig å unnlate å utføre 

transaksjonen, eller dersom manglende utførelse vil kunne være til hinder for rettsforfølgning av dem som tilgodeses av 

en transaksjon som mistenkes for å være knyttet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. Dette bør 

likevel ikke berøre de internasjonale forpliktelser medlemsstatene har godtatt om umiddelbart å fryse midler og andre 

eiendeler tilhørende terrorister, terroristorganisasjoner eller personer som finansierer terrorisme, i samsvar med 

relevante resolusjoner fra De forente nasjoners sikkerhetsråd. 

39) For visse ansvarlige enheter bør medlemsstatene ha mulighet til å utpeke et egnet selvregulerende organ til den 

myndighet som skal underrettes i første instans i stedet for enheten for finansiell etterretning. I samsvar med Den 

europeiske menneskerettighetsdomstols rettspraksis er en ordning der et selvregulerende organ skal motta underretning i 

første instans, et viktig beskyttelsestiltak for å ivareta de grunnleggende rettigheter når det gjelder rapporteringspliktene 

som gjelder for advokater. Medlemsstatene bør fastsatte hvordan taushetsplikten, fortroligheten og personvernet skal 

beskyttes. 

40) Dersom en medlemsstat vedtar å utpeke et slikt selvregulerende organ, kan den tillate eller kreve at dette organ ikke 

oversender noen opplysninger til enheten for finansiell etterretning som det har fått fra personer som representeres av 
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nevnte organ, dersom opplysningene er mottatt fra eller innhentet om en av organets klienter i forbindelse med en 

vurdering av klientens rettslige stilling eller i forbindelse med forsvar eller representasjon av nevnte klient under eller i 

tilknytning til rettergang, herunder rådgivning om hvordan slik rettergang kan innledes eller unngås, uten hensyn til om 

disse opplysningene er mottatt eller innhentet før, under eller etter rettergangen. 

41) Det har vært en rekke tilfeller der ansatte som har rapportert sine mistanker om hvitvasking av penger, har blitt utsatt for 

trusler eller represalier. Selv om dette direktiv ikke kan påvirke medlemsstatenes rettslige framgangsmåter, er det 

avgjørende at dette spørsmålet håndteres for å sikre en effektiv ordning for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme. Medlemsstatene bør være klar over dette problemet og gjøre alt de kan for å beskytte 

enkeltpersoner, herunder ansatte og representanter for den ansvarlige enhet, mot slike trusler og represalier og i samsvar 

med nasjonal rett sikre slike personer tilstrekkelig vern, særlig med hensyn til deres rett til vern av personopplysninger 

og deres rett til effektivt rettslig vern og rett til juridisk bistand. 

42) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1), slik dette er innarbeidet i nasjonal rett, får anvendelse på behandlingen 

av personopplysninger i henhold til dette direktiv. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2) får 

anvendelse på Unionens institusjoners og organers behandling av personopplysninger i henhold til dette direktiv. Alle 

medlemsstater anser kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som nødvendig av hensyn til 

allmennhetens interesse. Dette direktiv berører ikke vernet av personopplysninger som behandles innenfor rammen av 

politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, herunder Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS(3), som gjennomført i 

nasjonal rett. 

43) Det er av avgjørende betydning at tilpasningen av dette direktiv til de reviderte FATF-anbefalingene gjøres i full 

overensstemmelse med unionsretten, særlig med hensyn til Unionens personvernregelverk og beskyttelsen av de 

grunnleggende rettigheter slik de er nedfelt i pakten. Visse aspekter ved gjennomføringen av dette direktiv innebærer 

innsamling, analyse, lagring og utveksling av opplysninger. Slik behandling av personopplysninger bør bare tillates, 

samtidig som de grunnleggende rettighetene overholdes fullt ut, for formålene fastsatt i dette direktiv og for den 

virksomhet som kreves i henhold til dette direktiv, som utførelse av kundekontroll, løpende overvåking, etterforskning 

og rapportering av uvanlige og mistenkelige transaksjoner, identifikasjon av den reelle eier av en juridisk person eller en 

juridisk ordning, identifikasjon av en politisk utsatt person samt utveksling av opplysninger av vedkommende 

myndigheter, kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner og andre ansvarlige enheter. Ansvarlige enheters innsamling og 

påfølgende behandling av personopplysninger bør være begrenset til det som er nødvendig for å overholde kravene i 

dette direktiv, og personopplysninger bør ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med dette formål. Særlig 

bør ytterligere behandling av personopplysninger for kommersielle formål være strengt forbudt. 

44) De reviderte FATF-anbefalingene viser at ansvarlige enheter, for å kunne samarbeide til fulle og raskt kunne 

etterkomme anmodninger om opplysninger fra vedkommende myndigheter med sikte på å forebygge, avdekke eller 

etterforske hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, bør oppbevare i minst fem år de nødvendige 

opplysninger som er framkommet gjennom kundekontroll, og registreringer av transaksjoner. For å unngå at det brukes 

forskjellige metoder, og for å oppfylle kravene med hensyn til vern av personopplysninger og rettssikkerhet bør 

oppbevaringstiden settes til fem år etter avslutningen av en forretningsforbindelse eller av en enkeltstående transaksjon. 

Dersom det er nødvendig for å forebygge, avdekke eller etterforske hvitvasking av penger eller finansiering av 

terrorisme, bør imidlertid medlemsstatene, etter å ha gjennomført en vurdering av nødvendigheten og forholdsmes-

sigheten, ha anledning til å tillate eller kreve at opplysningene skal oppbevares i en ytterligere periode på inntil fem år, 

uten at dette berører nasjonal strafferett om bevis som får anvendelse på pågående etterforskning i straffesaker og 

rettergang. Medlemsstatene bør kreve at særlige forholdsregler innføres for å ivareta opplysningenes sikkerhet, og de 

bør fastsette hvilke personer, personkategorier eller myndigheter som alene bør ha tilgang til de opplysninger som 

oppbevares. 

45) For å sikre hensiktsmessig og effektiv rettspleie i den tiden det tar før dette direktiv er innarbeidet i medlemsstatenes 

nasjonale rettsordener, og for å legge til rette for et smidig samspill mellom direktivet og nasjonal prosessrett, bør 

opplysninger og dokumenter av betydning for pågående rettslige skritt for å forebygge, avdekke eller etterforske mulige 

  

(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). 

(2) 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). 

(3) Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS av 27. november 2008 om vern av personopplysninger innenfor rammen av politisamarbeid og 

strafferettslig samarbeid (EUT L 350 av 30.12.2008, s. 60). 
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tilfeller av hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme som ikke er avsluttet i medlemsstatene på den dato 

dette direktiv trer i kraft, oppbevares i et tidsrom på fem år etter nevnte dato, og det bør være mulig å forlenge denne 

perioden med ytterligere fem år. 

46) Den registrertes rett til tilgang til opplysninger gjelder personopplysninger som behandles med henblikk på dette 

direktiv. Dersom den registrerte får tilgang til opplysninger vedrørende en rapport om en mistenkelig transaksjon, ville 

det imidlertid undergrave effektiviteten i kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Unntak fra 

og begrensninger på denne retten i henhold til artikkel 13 i direktiv 95/46/EF og eventuelt artikkel 20 i forordning (EF) 

45/2001 kan derfor være berettiget. Den registrerte har rett til å anmode tilsynsmyndigheten nevnt i artikkel 28 i direktiv 

95/46/EF eller, der det er aktuelt, EUs datatilsyn om å kontrollere om behandlingen er lovlig, og har rett til å inngi klage 

i henhold til artikkel 22 i nevnte direktiv. Tilsynsmyndigheten nevnt i artikkel 28 i direktiv 95/46/EF kan også handle på 

eget initiativ. Uten at det påvirker begrensningene på retten til tilgang bør tilsynsmyndigheten ha mulighet til å 

underrette den registrerte om at tilsynsmyndigheten har gjennomført alle nødvendige kontroller, og om resultatet med 

hensyn til lovligheten av den aktuelle behandlingen. 

47) Personer som bare konverterer papirdokumenter til elektroniske data på grunnlag av en kontrakt med en kreditt-

institusjon eller en finansinstitusjon, og personer som utelukkende forsyner kredittinstitusjoner eller finansinstitusjoner 

med et meldingssystem eller andre støttesystemer for pengeoverføringer eller med clearing- og oppgjørssystemer, faller 

ikke inn under dette direktivs virkeområde. 

48) Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er internasjonale problemer, og innsatsen for å bekjempe dem bør 

være global. Dersom kredittinstitusjoner eller finansinstitusjoner i Unionen har filialer og datterselskaper i tredjestater 

der kravene på dette området er mindre strenge enn medlemsstatenes krav, bør de, for å unngå å anvende svært 

forskjellige standarder i institusjonen eller innenfor gruppen av institusjoner, anvende EU-standarder på disse filialer og 

datterselskaper eller underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten dersom slike standarder ikke lar seg anvende. 

49) Ansvarlige enheter bør få tilbakemelding, der det er praktisk mulig, om hvor nyttige innsendte rapporter om misten-

kelige transaksjoner er, og hvordan de er blitt fulgt opp. For at dette skal være mulig, og for å kunne vurdere hvor 

effektive deres ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er, bør medlemsstatene 

føre relevant statistikk og forbedre kvaliteten på statistikken. For ytterligere å forbedre kvaliteten på og samsvaret i 

statistiske opplysninger innsamlet på unionsplan bør Kommisjonen overvåke situasjonen i hele Unionen når det gjelder 

kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og den bør offentliggjøre regelmessige oversikter. 

50) Dersom medlemsstatene krever at utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere som er etablert på deres 

territorium i en annen form enn filialer, og der hovedkontoret ligger i en annen medlemsstat, utpeker et sentralt 

kontaktpunkt på deres territorium, bør de kunne kreve at det sentrale kontaktpunktet, som handler på vegne av den 

utpekende institusjon, sikrer at virksomhetene overholder bestemmelsene om bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme. De bør også sikre at dette kravet er forholdsmessig og ikke går lenger enn det som er 

nødvendig for å oppnå målet om å overholde bestemmelsene om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering 

av terrorisme, herunder ved å legge til rette for relevant tilsyn. 

51) Når det gjelder vekslekontorer, sjekkinnløsningskontorer, ytere av tjenester til truster eller selskaper eller ytere av 

pengespilltjenester, bør vedkommende myndigheter sikre at de personer som faktisk leder virksomheten ved slike 

enheter, og de reelle eierne av slike enheter er egnet. Kriteriene for å avgjøre om en person er egnet, bør minst 

gjenspeile behovet for å beskytte slike enheter mot å bli misbrukt av sine ledere eller reelle eiere for kriminelle formål. 

52) Dersom en ansvarlig enhet driver virksomhet i en annen medlemsstat, herunder gjennom et nett av agenter, bør 

vedkommende myndighet i hjemstaten ha ansvaret for å føre tilsyn med at den ansvarlige enhet anvender retningslinjer 

og framgangsmåter på konsernplan for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Dette kan 

omfatte besøk på stedet hos virksomheter hjemmehørende i en annen medlemsstat. Vedkommende myndighet i 

hjemstaten bør samarbeide tett med vedkommende myndighet i vertsstaten og bør underrette sistnevnte om eventuelle 

forhold som kan påvirke dens vurdering av om virksomheten overholder bestemmelsene om bekjempelse av hvitvasking 

av penger og finansiering av terrorisme som gjelder i vertsstaten.  
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53) Dersom en ansvarlig enhet driver virksomhet i en annen medlemsstat, herunder gjennom et nett av agenter eller personer 

som distribuerer elektroniske penger i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2009/110/EF, er det fortsatt vedkommende 

myndighet i vertsstaten som har ansvaret for å se til at virksomheten overholder bestemmelsene om bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, herunder eventuelt gjennom inspeksjoner på stedet og ekstern 

overvåking samt ved å treffe hensiktsmessige og forholdsmessige tiltak for å håndtere alvorlige overtredelser av disse 

kravene. Vedkommende myndighet i vertsstaten bør samarbeide tett med vedkommende myndighet i hjemstaten og bør 

underrette sistnevnte om eventuelle forhold som kan påvirke dens vurdering av om den ansvarlige enhet anvender 

retningslinjer og framgangsmåter på konsernplan for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme. For å sette en stopper for alvorlige overtredelser av bestemmelsene om bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme som krever umiddelbare tiltak, bør vedkommende myndighet i vertsstaten kunne 

iverksette hensiktsmessige og forholdsmessige midlertidige korrigerende tiltak som under tilsvarende omstendigheter 

kommer til anvendelse på ansvarlige enheter under deres myndighet, for å håndtere slike alvorlige mangler, eventuelt 

med bistand fra eller i samarbeid med vedkommende myndighet i hjemstaten. 

54) Siden hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme foregår på tvers av landegrensene, er samordning og 

samarbeid mellom enheter for finansiell etterretning av største betydning. For å forbedre denne samordningen og dette 

samarbeidet, og spesielt for å sikre at rapporter om mistenkelige transaksjoner når fram til den enheten for finansiell 

etterretning i den medlemsstat som vil ha størst nytte av rapporten, er det fastsatt detaljerte regler i dette direktiv. 

55) EUs plattform for enheter for finansiell etterretning (heretter kalt «EUs FIU-plattform»), en uformell gruppe som består 

av representanter for enheter for finansiell etterretning, og som har vært i virksomhet siden 2006, brukes til å fremme 

samarbeid mellom enheter for finansiell etterretning og utveksle synspunkter på samarbeidsrelaterte saker, som effektivt 

samarbeid mellom enheter for finansiell etterretning og med enheter for finansiell etterretning i tredjestater, felles 

analyse av tverrnasjonale saker samt utviklingstrekk og faktorer som er relevante for å vurdere risikoene for hvitvasking 

av penger og finansiering av terrorisme på nasjonalt og overnasjonalt plan. 

56) Siden hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme foregår over landegrensene, er det spesielt viktig å bedre 

informasjonsutvekslingen mellom enheter for finansiell etterretning i Unionen. Medlemsstatene bør oppmuntre til bruk 

av sikkert utstyr for informasjonsutveksling, særlig det desentraliserte datanettet FIU.net eller dets etterfølger og de 

funksjoner FIU.net tilbyr. Den innledende informasjonsutvekslingen mellom enheter for finansiell etterretning om 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme for analyseformål, uten ytterligere behandling eller spredning, bør 

tillates, med mindre denne informasjonsutvekslingen vil være i strid med grunnleggende prinsipper i nasjonal rett. 

Utvekslingen av informasjon i saker som enheter for finansiell etterretning har identifisert som saker som muligens 

omfatter skattelovbrudd, bør ikke påvirke utvekslingen av informasjon på skatteområdet i samsvar med rådsdirektiv 

2011/16/EU(1) eller i samsvar med internasjonale standarder for informasjonsutveksling og forvaltningssamarbeid i 

skattesaker. 

57) For å kunne svare raskt og fyllestgjørende på henvendelser fra enheter for finansiell etterretning må de ansvarlige 

enhetene ha effektive systemer på plass som setter dem i stand til å få full og rettidig tilgang gjennom sikre og fortrolige 

kanaler til opplysninger om forretningsforbindelser som de har eller har hatt med bestemte personer. I samsvar med 

unionsretten og nasjonal rett kan medlemsstatene for eksempel vurdere å innføre systemer med bankregistre eller 

elektroniske systemer for datagjenvinning som ville gi enheter for finansiell etterretning tilgang til opplysninger om 

bankkontoer, uten at dette berører et eventuelt krav om rettslig tillatelse. Medlemsstatene kan også vurdere å innføre 

ordninger for å sikre at vedkommende myndigheter har innført framgangsmåter for å identifisere eiendeler uten 

forhåndsmelding til eieren. 

58) Medlemsstatene bør oppfordre sine vedkommende myndigheter til raskt, konstruktivt og effektivt å sørge for et så 

omfattende samarbeid over landegrensene som mulig ved anvendelse av dette direktiv, uten at dette berører eventuelle 

regler eller framgangsmåter som gjelder for strafferettslig samarbeid. Medlemsstatene bør særlig sikre at deres enheter 

for finansiell etterretning fritt, spontant eller på anmodning utveksler informasjon med enheter for finansiell etterretning 

i tredjestater, samtidig som det tas hensyn til unionsretten og prinsippene for informasjonsutveksling utarbeidet av 

Egmontgruppen av enheter for finansiell etterretning. 

59) Å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er så viktig at medlemsstatene i sin nasjonale rett bør 

fastsette effektive, forholdsmessige og avskrekkende administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak som skal 

komme til anvendelse ved manglende overholdelse av nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

Medlemsstatene har for tiden en lang rekke administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak som kommer til 

  

(1) Rådsdirektiv 2011/16/EU av 15. februar 2011 om forvaltningssamarbeid på skatteområdet og om oppheving av direktiv 77/799/EØF  

(EUT L 64 av 11.3.2011, s. 1). 
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anvendelse ved overtredelse av de viktigste forebyggende bestemmelsene. Dette mangfold kan gå ut over arbeidet med å 

bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og Unionens innsats risikerer å bli fragmentert. Dette 

direktiv bør derfor fastsette en rekke administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak som medlemsstatene kan 

anvende i det minste for alvorlige, gjentatte eller systematiske brudd på bestemmelsene om kundekontrolltiltak, regist-

rering, rapportering av mistenkelige transaksjoner og internkontroll i ansvarlige enheter. Spennvidden i sanksjonene og 

tiltakene bør være stor nok til at medlemsstatene og vedkommende myndigheter kan ta hensyn til forskjellene mellom 

ansvarlige enheter, særlig forskjellene mellom kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner og andre ansvarlige enheter når 

det gjelder virksomhetens størrelse, særtrekk og art. Ved innarbeidelse av dette direktiv bør medlemsstatene sikre at de 

ved fastsettelse av administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak i henhold til dette direktiv og av straffe-

rettslige sanksjoner i henhold til nasjonal rett ikke bryter ne bis in idem-prinsippet (forbud mot dobbeltstraff). 

60) For å vurdere egnetheten til personer som har en ledende stilling i eller på annen måte kontrollerer en ansvarlig enhet, 

bør all utveksling av opplysninger om straffedommer skje i samsvar med Rådets rammebeslutning 2009/315/JIS(1) og 

rådsbeslutning 2009/316/JIS(2), slik disse er innarbeidet i nasjonal rett, og i samsvar med andre relevante bestemmelser i 

nasjonal rett. 

61) Tekniske reguleringsstandarder for finansielle tjenester bør sikre konsekvent harmonisering og tilstrekkelig vern av 

innskytere, investorer og forbrukere i hele Unionen. Ettersom de europeiske tilsynsmyndighetene er organer med svært 

spesialisert sakkunnskap, vil det være effektivt og hensiktsmessig at de utarbeider utkast til tekniske regulerings-

standarder som ikke innebærer politiske valg, med sikte på framlegging for Kommisjonen. 

62) Kommisjonen bør vedta utkastene til tekniske reguleringsstandarder som de europeiske tilsynsmyndighetene har 

utarbeidet i henhold til dette direktiv, ved hjelp av delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i TEUV og i samsvar 

med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010. 

63) Ettersom dette direktiv innebærer at det vil måtte gjøres svært omfattende endringer i direktiv 2005/60/EF og 2006/ 

70/EF, bør disse av klarhets- og konsekvenshensyn slås sammen og erstattes. 

64) Ettersom målet for dette direktiv, som er å verne finanssystemet ved å forebygge, avdekke og etterforske hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene siden enkelttiltak som med-

lemsstatene treffer for å verne sitt finanssystem, kan være uforenlige med det indre markeds virkemåte og med 

rettsstatens regler og offentlig orden i Unionen, 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. 

65) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent i pakten, særlig retten til 

respekt for privatliv og familieliv, retten til vern av personopplysninger, friheten til å drive næringsvirksomhet, forbudet 

mot forskjellsbehandling, retten til effektiv klageadgang og til rettferdig rettergang, formodningen om uskyld og retten 

til forsvar. 

66) I samsvar med artikkel 21 i pakten, som forbyr enhver forskjellsbehandling på noe grunnlag, skal medlemsstatene sikre 

at dette direktiv gjennomføres uten forskjellsbehandling ved risikovurderinger i forbindelse med kundekontroll. 

67) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om forklarende 

dokumenter(3) 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. 

68) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og har avgitt uttalelse  

4. juli 2013(4) —  

  

(1) Rådets rammebeslutning 2009/315/JIS av 26. februar 2009 om organisering av medlemsstatenes utveksling av opplysninger fra straffe-

registeret og om opplysningenes innhold (EUT L 93 av 7.4.2009, s. 23). 

(2) Rådsbeslutning 2009/316/JIS av 6. april 2009 om innføring av et europeisk system for opplysninger om strafferegistre (ECRIS) i henhold 

til artikkel 11 i rammebeslutning 2009/315/JIS (EUT L 93 av 7.4.2009, s. 33). 

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(4) EUT C 32 av 4.2.2014, s. 9. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

AVSNITT 1 

Formål, virkeområde og definisjoner 

Artikkel 1 

1.  Dette direktiv har som mål å forhindre at Unionens finanssystem brukes til hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er forbudt. 

3.  Ved anvendelsen av dette direktiv skal følgende handlinger betraktes som hvitvasking av penger når de begås forsettlig: 

a)  konvertering eller overføring av formuesgoder som man vet stammer fra kriminell virksomhet eller fra medvirkning til slik 

virksomhet, for å skjule eller tilsløre formuesgodenes ulovlige opprinnelse eller hjelpe en person som er delaktig i slik 

virksomhet, til å unndra seg de rettslige følgene av sine handlinger, 

b)  skjuling eller tilsløring av et formuesgodes rette beskaffenhet, opprinnelse, lokalisering, avhending eller forflytning eller av 

eiendomsretten til det eller rettigheter knyttet til det, der man vet at formuesgodet stammer fra kriminell virksomhet eller 

fra medvirkning til slik virksomhet, 

c)  erverv, besittelse eller bruk av et formuesgode som man på mottakstidspunktet vet stammer fra kriminell virksomhet eller 

fra medvirkning til slik virksomhet, 

d)  medvirkning til, samarbeid om, forsøk på å begå og bistand til, oppmuntring til, tilretteleggelse av eller rådgivning om 

utførelse av en av handlingene nevnt i bokstav a), b) og c). 

4.  Hvitvasking av penger skal betraktes som dette også dersom de handlinger som har frambrakt det formuesgode som skal 

hvitvaskes, er begått på territoriet til en annen medlemsstat eller en tredjestat. 

5.  I dette direktiv menes med «finansiering av terrorisme» yting eller innsamling av midler på en hvilken som helst måte, 

både direkte og indirekte, i den hensikt at de skal brukes til, eller i visshet om at de helt eller delvis skal brukes til, å utføre et av 

lovbruddene i henhold til artikkel 1–4 i Rådets rammebeslutning 2002/475/JIS(1). 

6.  Kunnskapen, forsettet eller hensikten som skal foreligge for de handlinger som er nevnt i nr. 3 og 5, kan fastsettes på 

grunnlag av objektive faktiske omstendigheter. 

Artikkel 2 

1.  Dette direktiv får anvendelse på følgende ansvarlige enheter: 

1)  kredittinstitusjoner, 

2)  finansinstitusjoner, 

3)  følgende fysiske eller juridiske personer i utførelsen av sine yrker: 

a)  revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere, 

b)  notarer og andre uavhengige jurister når de på en klients vegne og for dennes regning deltar i finansielle transaksjoner 

eller eiendomstransaksjoner eller bistår i planleggingen eller utførelsen av transaksjoner for klienten i samband med 

i)  kjøp og salg av fast eiendom eller foretak, 

ii)  forvaltning av klienters penger, verdipapirer eller andre eiendeler,  

iii)  åpning eller forvaltning av bank-, spare- eller verdipapirkontoer,   

  

(1) Rådets rammebeslutning 2002/475/JIS av 13. juni 2002 om bekjempelse av terrorisme (EFT L 164 av 22.6.2002, s. 3). 
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iv)  framskaffing av nødvendig kapital til opprettelse, drift eller ledelse av selskaper, 

v)  opprettelse, drift eller ledelse av truster, selskaper, stiftelser eller lignende strukturer, 

c)  ytere av tjenester til truster eller selskaper som ikke allerede er omfattet av bokstav a) eller b), 

d)  eiendomsmeglere, 

e)  andre personer som handler med varer der betalt eller mottatt beløp er 10 000 euro eller mer i kontanter, uten hensyn til 

om transaksjonen utføres i en enkel operasjon eller i flere operasjoner som synes å være forbundet med hverandre, 

f)  ytere av pengespilltjenester. 

2.  Bortsett fra for kasinoer kan medlemsstatene etter en egnet risikovurdering beslutte å helt eller delvis unnta ytere av visse 

pengespilltjenester fra nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv, dersom de har belegg for at tjenestene er av en 

slik art og eventuelt ytes i et slikt omfang at de utgjør en liten risiko. 

Blant de faktorene medlemsstatene skal ta hensyn til i sine risikovurderinger, skal de vurdere de berørte transaksjonenes 

sårbarhet, herunder med hensyn til betalingsmetodene som brukes. 

Medlemsstatene skal i sine risikovurderinger opplyse om hvordan de har tatt hensyn til eventuelle relevante resultater i 

rapportene som Kommisjonen har utstedt i henhold til artikkel 6. 

Enhver beslutning som treffes av en medlemsstat i henhold til første ledd, skal meddeles Kommisjonen, sammen med en 

begrunnelse som er basert på en konkret risikovurdering. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om beslutningen. 

3.  Medlemsstatene kan bestemme at personer som bare sporadisk eller i svært begrenset utstrekning driver finansiell 

virksomhet der det er liten risiko for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, ikke skal omfattes av dette direktiv, 

forutsatt at alle følgende kriterier er oppfylt: 

a)  den finansielle virksomheten er begrenset i absolutte tall, 

b)  den finansielle virksomheten er begrenset når det gjelder transaksjoner, 

c)  den finansielle virksomheten er ikke personens hovedvirksomhet, 

d)  den finansielle virksomheten er en bivirksomhet som er direkte forbundet med personens hovedvirksomhet, 

e)  personens hovedvirksomhet er ikke en av virksomhetene nevnt i nr. 1 punkt 3) bokstav a)–d) eller f), 

f)  den finansielle virksomheten tilbys bare til kunder av personens hovedvirksomhet og ikke til publikum generelt. 

Første ledd får ikke anvendelse på personer som driver pengeoverføring som definert i artikkel 4 nr. 13 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/64/EF(1). 

4.  Ved anvendelse av nr. 3 bokstav a) skal medlemsstatene kreve at den finansielle virksomhetens samlede omsetning ikke 

overstiger en tilstrekkelig lav terskel. Denne terskelen skal fastsettes nasjonalt og være avhengig av type finansiell virksomhet. 

5.  Ved anvendelse av nr. 3 bokstav b) skal medlemsstatene benytte en høyeste terskel per kunde og per transaksjon, uten 

hensyn til om transaksjonen utføres i en enkel operasjon eller i flere operasjoner som synes å være forbundet med hverandre. 

Denne høyeste terskelen skal fastsettes nasjonalt og være avhengig av type finansiell virksomhet. Den skal være tilstrekkelig 

lav til at den sikrer at de aktuelle typene transaksjoner blir en upraktisk og ineffektiv metode for hvitvasking av penger eller 

finansiering av terrorisme, og den skal ikke være høyere enn 1 000 euro. 

6.  Ved anvendelse av nr. 3 bokstav c) skal medlemsstatene kreve at den finansielle virksomhetens omsetning ikke overstiger 

5 % av den berørte fysiske eller juridiske persons samlede omsetning.  

  

(1) 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). 
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7.  Ved vurderingen av risikoen for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme i henhold til denne artikkel skal 

medlemsstatene være særlig oppmerksomme på finansiell virksomhet som er av en slik art at sannsynligheten for at den skal 

brukes eller misbrukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, er særlig stor. 

8.  Beslutninger som treffes av medlemsstatene i henhold til nr. 3, skal angi de grunnene som beslutningen er basert på. Med-

lemsstatene kan treffe beslutning om å trekke tilbake slike beslutninger dersom omstendighetene endrer seg. De skal underrette 

Kommisjonen om slike beslutninger. Kommisjonen skal oversende slike beslutninger til de andre medlemsstatene. 

9.  Medlemsstatene skal opprette risikobasert overvåking eller iverksette andre tilstrekkelige tiltak for å sikre at unntak som 

er gitt ved beslutninger truffet i henhold til denne artikkel, ikke blir misbrukt. 

Artikkel 3 

I dette direktiv menes med: 

1) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1) i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013(1), herunder dens filialer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 17) i nevnte forordning, som er etablert i 

Unionen, uten hensyn til om hovedkontoret ligger i Unionen eller i en tredjestat, 

2) «finansinstitusjon» 

a)  et foretak som ikke er en kredittinstitusjon, og som utfører en eller flere av virksomhetene oppført i nr. 2–12, 14 og 15 

i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(2), herunder virksomhet som vekslekontor, 

b)  et forsikringsforetak som definert i artikkel 13 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(3), i den 

utstrekning det utfører livsforsikringsvirksomhet som omfattes av nevnte direktiv, 

c)  et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(4), 

d)  en innretning for kollektiv investering som markedsfører sine andeler eller aksjer, 

e)  en forsikringsformidler som definert i artikkel 2 nr. 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF(5), når den 

formidler livsforsikringer og andre investeringsrelaterte tjenester, med unntak av en bundet forsikringsformidler som 

definert i nr. 7 i samme artikkel, 

f)  filialer, når de er etablert i Unionen, til finansinstitusjoner som nevnt i bokstav a)–e), uten hensyn til om hovedkontoret 

ligger i Unionen eller i en tredjestat, 

3) «formuesgoder» eiendeler av enhver art, fysiske eller ikke-fysiske, fast eiendom eller løsøre og materielle eller 

immaterielle, samt juridiske dokumenter eller instrumenter i enhver form, herunder elektroniske eller digitale, som 

bekrefter eiendomsretten til eller rettigheter i slike eiendeler, 

4) «kriminell virksomhet» enhver form for straffbar deltakelse i utførelsen av følgende alvorlige lovbrudd: 

a)  handlingene beskrevet i artikkel 1–4 i rammebeslutning 2002/475/JIS, 

b)  alle lovbrudd nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i De forente nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig handel med 

narkotika og psykotropiske stoffer av 1988,  

  

(1) 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). 

(2) 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). 

(3) 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). 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsformidling (EUT L 9 av 15.1.2003, s. 3). 
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c)  virksomheten til kriminelle organisasjoner som definert i artikkel 1 i Rådets felles handling 98/733/JIS(1), 

d)  bedrageri som påvirker Unionens finansielle interesser, i det minste alvorlige tilfeller, som definert i artikkel 1 nr. 1 og 

artikkel 2 nr. 1 i konvensjonen om vern av De europeiske fellesskaps finansielle interesser(2), 

e)  korrupsjon, 

f)  alle lovbrudd, herunder skattelovbrudd knyttet til direkte og indirekte skatter og som definert i medlemsstatenes 

nasjonale rett, som kan straffes med frihetsberøvelse eller frihetsberøvende tiltak av en største varighet på over ett år, 

eller, for stater som har en nedre terskel for lovbrudd i sin rettsorden, alle lovbrudd som kan straffes med 

frihetsberøvelse eller frihetsberøvende tiltak av en minste varighet på over seks måneder, 

5) «selvregulerende organ» et organ som representerer medlemmer av en yrkesgruppe, og som har som oppgave å regulere 

dem gjennom å utføre visse tilsyns- eller overvåkingsfunksjoner og sikre at reglene som gjelder for dem, følges, 

6) «reell eier» enhver fysisk person som i siste instans eier eller utøver kontroll over kunden og/eller den eller de fysiske 

personer på hvis vegne en transaksjon eller virksomhet utføres, og som minst omfatter følgende: 

a)  når det gjelder selskaper: 

i)  den eller de fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk enhet gjennom direkte eller 

indirekte eierskap til en tilstrekkelig stor andel av aksjene, stemmerettene eller eierinteressene i enheten, herunder 

gjennom innehav av ihendehaveraksjer eller gjennom kontroll på annen måte, med unntak av et selskap notert på 

et regulert marked som er omfattet av opplysningsplikt i samsvar med unionsretten eller av tilsvarende 

internasjonale standarder som sikrer tilstrekkelig innsyn i opplysninger om eierforhold. 

En aksjebeholdning på 25 % + 1 aksje eller en eierinteresse på mer enn 25 % i kunden som innehas av en fysisk 

person, skal være en indikasjon på direkte eierskap. En aksjebeholdning på 25 % + 1 aksje eller en eierinteresse på 

mer enn 25 % i kunden som innehas av et selskap som kontrolleres av en eller flere fysiske personer, eller av flere 

selskaper som kontrolleres av den eller de samme fysiske personene, skal være en indikasjon på indirekte eierskap. 

Dette berører ikke medlemsstatenes rett til å beslutte at en lavere andel kan være en indikasjon på eierskap eller 

kontroll. Kontroll ved hjelp av andre midler kan fastsettes blant annet i samsvar med kriteriene i artikkel 22  

nr. 1–5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(3), 

ii)  dersom det ikke er identifisert noen personer i henhold til punkt i) etter at alle tenkelige metoder er benyttet og 

forutsatt at det ikke foreligger noen grunn til mistanke, eller dersom det foreligger tvil om personen eller 

personene som er identifisert, er den eller de reelle eierne, den eller de fysiske personer som innehar ledende 

stillinger; de ansvarlige enhetene skal dokumentere de tiltak som er truffet for å identifisere den reelle eier i 

henhold til punkt i) og dette punkt, 

b)  når det gjelder truster: 

i)  stifteren, 

ii)  forvalteren eller forvalterne, 

iii)  tillitsmannen, om slik finnes, 

iv)  de begunstigede eller, dersom det ennå ikke er bestemt hvilke enkeltpersoner som skal dra fordel av den juridiske 

ordningen eller enheten, den kategori personer i hvis hovedinteresse den juridiske ordningen eller enheten er 

opprettet eller fungerer, 

v)  eventuelle andre fysiske personer som i siste instans utøver kontroll over trusten gjennom direkte eller indirekte 

eierskap eller på annen måte,  

  

(1) Rådets felles handling 98/733/JIS av 21. desember 1998, vedtatt av Rådet på grunnlag av artikkel K.3 i traktaten om Den europeiske union, 

om å gjøre det straffbart å delta i en kriminell organisasjon i Den europeiske unions medlemsstater (EFT L 351 av 29.12.1998, s. 1). 

(2) EFT C 316 av 27.11.1995, s. 49. 

(3) 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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c)  når det gjelder juridiske enheter som stiftelser og juridiske ordninger av samme type som truster, den eller de fysiske 

personene som innehar tilsvarende eller lignende stillinger som stillingene nevnt i bokstav b), 

7) «tjenesteyter til truster eller selskaper» enhver person som gjennom sin virksomhet yter noen av følgende tjenester til 

tredjemann: 

a)  opprette selskaper eller andre typer juridiske personer, 

b)  fungere som, eller sørge for at en annen person fungerer som, medlem av ledelsen eller som forretningsfører i et 

selskap, være deltaker i et ansvarlig selskap eller inneha en lignende stilling i andre juridiske personer, 

c)  tilby forretningskontor, forretningsadresse, postadresse eller kontoradresse og andre tilknyttede tjenester til selskaper, 

ansvarlige selskaper eller andre typer juridiske personer eller ordninger, 

d)  fungere som, eller sørge for at en annen person fungerer som, forvalter for en klassisk trust eller lignende juridisk 

ordning, 

e)  fungere som, eller sørge for at en annen person fungerer som, nominell aksjeeier for en annen person enn et selskap 

notert på et regulert marked som er omfattet av opplysningsplikt i samsvar med unionsretten eller av tilsvarende 

internasjonale standarder, 

8) «korrespondentforbindelse» 

a)  yting av banktjenester fra en bank som korrespondentbank til en annen bank som respondentbank, herunder 

opprettelse av en foliokonto eller annen passivakonto med tilknyttede tjenester, som likviditetsstyring, internasjonale 

overføringer av midler, sjekkavregning, gjennomstrømningskontoer og valutatjenester, 

b)  forbindelsene mellom kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner og kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner seg 

imellom, herunder der lignende tjenester ytes av en korrespondentinstitusjon til en respondentinstitusjon, samt 

forbindelsene som er opprettet med sikte på verdipapirtransaksjoner eller overføringer av midler, 

9) «politisk utsatt person» en fysisk person som har eller har hatt viktige offentlige verv, og som omfatter blant annet 

a)  stats- og regjeringssjefer, ministre, stedfortredende ministre og statssekretærer, 

b)  medlemmer av parlamentet eller lignende lovgivende organer, 

c)  medlemmer av de styrende organer i politiske partier, 

d)  medlemmer av høyesterett, forfatningsrett eller annen høyere rettsinstans hvis avgjørelser ikke kan påklages annet enn 

under ekstraordinære omstendigheter, 

e)  medlemmer av en revisjonsrett eller av styret i en sentralbank, 

f)  ambassadører, chargés d’affaires og høytstående offiserer i de væpnede styrker, 

g)  medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet til statseide foretak, 

h)  direktører, assisterende direktører, styremedlemmer og innehavere av tilsvarende verv i en internasjonal organisasjon. 

Ingen offentlige verv i henhold til bokstav a)–h) skal forstås slik at de omfatter tjenestemenn på mellomnivå eller lavere 

nivå, 

10) «familiemedlemmer» blant annet 

a)  ektefelle, eller person som er likestilt med ektefelle, til en politisk utsatt person, 

b)  barn og deres ektefeller, eller personer som er likestilt med ektefeller, av en politisk utsatt person, 

c)  foreldre til en politisk utsatt person,  
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11) «personer som er kjent som nære medarbeidere» 

a)  fysiske personer som er kjent for i fellesskap med en politisk utsatt person å være de reelle eierne av juridiske enheter 

eller juridiske ordninger eller for å ha andre nære forretningsforbindelser til personen, 

b)  fysiske personer som alene er de reelle eierne av en juridisk enhet eller ordning som er kjent for i praksis å ha blitt 

opprettet til fordel for en politisk utsatt person, 

12) «øverste ledelse» tjenestemann eller ansatt med tilstrekkelig kunnskap om institusjonens risikoeksponering for hvitvasking 

av penger og finansiering av terrorisme, som har en tilstrekkelig høy stilling til å kunne treffe beslutninger som påvirker 

dens risikoeksponering, og som ikke nødvendigvis trenger å være medlem av styret, 

13) «forretningsforbindelse» en forretningsmessig, yrkesmessig eller kommersiell forbindelse som er forbundet med en 

ansvarlig enhets yrkesvirksomhet, og som når den inngås, forventes å ha en viss varighet, 

14) «pengespilltjenester» en tjeneste som innebærer innsats med pengeverdi i hasardspill, herunder spill som også krever visse 

ferdigheter, som lotterier, kasinospill, pokerspill og veddemål som ytes på et fysisk sted eller på avstand ved hjelp av 

elektroniske midler eller annen teknologi som legger til rette for kommunikasjon, og på individuell anmodning fra en 

tjenestemottaker, 

15) «konsern» en gruppe av foretak som består av et morforetak, dets datterforetak og de enheter som morforetaket eller 

datterforetakene har en kapitalinteresse i, samt foretak som har tilknytning til hverandre i henhold til artikkel 22 i 

direktiv 2013/34/EU, 

16) «elektroniske penger» elektroniske penger som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2009/110/EF, 

17) «tomt bankselskap» en kredittinstitusjon eller finansinstitusjon, eventuelt en institusjon som utfører virksomhet tilsvarende 

det som utføres av kredittinstitusjoner eller finansinstitusjoner, som er registrert i en jurisdiksjon der den ikke har noen 

fysisk tilstedeværelse som kan ivareta en reell ledelse og forvaltning, og som ikke er tilknyttet et regulert finanskonsern. 

Artikkel 4 

1.  I samsvar med den risikobaserte metoden skal medlemsstatene sikre at dette direktivs virkeområde utvides til helt eller 

delvis å gjelde yrker og kategorier av foretak, bortsett fra de ansvarlige enhetene nevnt i artikkel 2 nr. 1, som utøver virksomhet 

som med stor sannsynlighet skal brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

2.  Dersom en medlemsstat utvider dette direktivs virkeområde til å gjelde andre yrker og kategorier av foretak enn dem som 

er nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal Kommisjonen underrettes om dette. 

Artikkel 5 

Innenfor de grensene unionsretten fastsetter, kan medlemsstatene vedta eller opprettholde strengere bestemmelser på området 

som omfattes av dette direktiv, for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

AVSNITT 2 

Risikovurdering 

Artikkel 6 

1.  Kommisjonen skal foreta en vurdering av de risikoene for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som på-

virker det indre marked og er knyttet til virksomhet over landegrensene. 

For dette formål skal Kommisjonen innen 26. juni 2017 utarbeide en rapport som identifiserer, analyserer og vurderer disse 

risikoene på unionsplan. Deretter skal Kommisjonen oppdatere sin rapport annethvert år, eventuelt oftere ved behov. 

2.  Rapporten nevnt i nr. 1 skal minst omfatte 

a)  de områdene av det indre marked som er utsatt for størst risiko,  
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b)  risikoen forbundet med hver relevant sektor, 

c)  de metodene som kriminelle oftest bruker for å hvitvaske utbytte av ulovlig virksomhet. 

3.  Kommisjonen skal gjøre rapporten nevnt i nr. 1 tilgjengelig for medlemsstatene og de ansvarlige enhetene for å bistå dem 

med å identifisere, forstå, håndtere og redusere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og for å gjøre 

det mulig for andre interessenter, herunder nasjonale regelgivere, Europaparlamentet, europeiske tilsynsmyndigheter og repre-

sentanter for enheter for finansiell etterretning, å forstå risikoene bedre. 

4.  Kommisjonen skal utferdige rekommandasjoner til medlemsstatene om hvilke tiltak som er egnet for å håndtere risikoene 

som identifiseres. Dersom medlemsstatene bestemmer seg for ikke å anvende noen av rekommandasjonene i sine nasjonale 

ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, skal de underrette Kommisjonen om dette og 

gi en begrunnelse for denne beslutningen. 

5.  Innen 26. desember 2016 skal de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felleskomiteen avgi en uttalelse om de 

risikoene for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som påvirker finanssektoren i Unionen («felles uttalelse»). 

Deretter skal de europeiske tilsynsmyndighetene gjennom Felleskomiteen avgi en uttalelse annethvert år. 

6.  Når Kommisjonen utfører sin vurdering som nevnt i nr. 1, skal den organisere arbeidet på unionsplan, ta hensyn til de 

felles uttalelsene nevnt i nr. 5 og trekke inn medlemsstatenes eksperter innen bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, representanter for enheter for finansiell etterretning og eventuelt andre organer på unionsplan. 

Kommisjonen skal gjøre de felles uttalelsene tilgjengelig for medlemsstatene og de ansvarlige enhetene for å bistå dem med å 

identifisere, håndtere og redusere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

7.  Annethvert år, eventuelt oftere ved behov, skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

resultatene av de regelmessige risikovurderingene og om de tiltak som er truffet på grunnlag av disse resultatene. 

Artikkel 7 

1.  Hver medlemsstat skal treffe hensiktsmessige tiltak for å identifisere, vurdere, forstå og redusere de risikoene for 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som påvirker den, samt eventuelle problemer med vern av personopplys-

ninger i den forbindelse. Den skal holde risikovurderingen oppdatert. 

2.  Hver medlemsstat skal utpeke en myndighet eller innføre en ordning som gjør det mulig å samordne nasjonale tiltak mot 

risikoene nevnt i nr. 1. Myndighetens navn eller en beskrivelse av ordningen skal meddeles Kommisjonen, de europeiske til-

synsmyndighetene og de andre medlemsstatene. 

3.  Når medlemsstatene utfører risikovurderingene nevnt i nr. 1, skal de benytte resultatene av rapporten nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

4.  Når det gjelder risikovurderingen nevnt i nr. 1, skal hver medlemsstat 

a)  bruke den for å forbedre sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, særlig ved 

å identifisere områder der ansvarlige enheter skal iverksette utvidede tiltak, og eventuelt med angivelse av hvilke tiltak som 

skal iverksettes, 

b)  der det er relevant, identifisere sektorer eller områder med mindre eller større risiko for hvitvasking av penger og finansier-

ing av terrorisme, 

c)  bruke den som hjelp i fordelingen og prioriteringen av ressurser for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme, 

d)  bruke den for å sikre at det utarbeides hensiktsmessige regler for hver sektor eller hvert område ut fra risikoen for hvitvas-

king av penger og finansiering av terrorisme, 

e)  gjøre relevant informasjon raskt tilgjengelig for ansvarlige enheter slik at de lettere kan utføre sine egne vurderinger av 

risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.  
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5.  Medlemsstatene skal gjøre resultatene av sine risikovurderinger tilgjengelig for Kommisjonen, de europeiske til-

synsmyndighetene og de andre medlemsstatene. 

Artikkel 8 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at ansvarlige enheter treffer hensiktsmessige tiltak for å identifisere og vurdere risikoen for 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, idet det tas hensyn til risikofaktorer som er knyttet til deres kunder, stater 

eller geografiske områder, produkter, tjenester, transaksjoner eller distribusjonskanaler. Disse tiltakene skal stå i forhold til de 

ansvarlige enhetenes art og størrelse. 

2.  Risikovurderingene nevnt i nr. 1 skal dokumenteres, holdes oppdatert og gjøres tilgjengelig for relevante vedkommende 

myndigheter og berørte selvregulerende organer. Vedkommende myndigheter kan bestemme at det ikke skal kreves individu-

elle dokumenterte risikovurderinger når de konkrete risikoene for sektoren er åpenbare og kjente. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige enheter har retningslinjer, kontroller og framgangsmåter på plass for å redusere og 

effektivt håndtere de risikoer for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som identifiseres på unionsplan, på 

medlemsstatsplan og av ansvarlige enheter. Disse retningslinjene, kontrollene og framgangsmåtene skal stå i forhold til de 

ansvarlige enhetenes art og størrelse. 

4.  Retningslinjene, kontrollene og framgangsmåtene nevnt i nr. 3, skal omfatte 

a)  utarbeidelse av interne retningslinjer, kontroller og framgangsmåter, herunder modeller for risikohåndtering, kundekontroll, 

rapportering, registrering, internkontroll, kontroll med overholdelse, herunder utpeking av en ansvarlig for etterlevelses-

funksjonen i ledelsen dersom det er relevant med hensyn til virksomhetens størrelse og art, samt bakgrunnskontroll av 

ansatte, 

b)  dersom det er relevant med hensyn til virksomhetens størrelse og art, en uavhengig revisjonsfunksjon for å granske de 

interne retningslinjene, kontrollene og framgangsmåtene nevnt i bokstav a). 

5.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter innhenter godkjenning hos sin øverste ledelse av retningslinjer, kontroller 

og framgangsmåter som de innfører, og at de overvåker og om nødvendig skjerper tiltakene som er innført. 

AVSNITT 3 

Politikk overfor tredjestater 

Artikkel 9 

1.  Tredjestater som har slike strategiske mangler i sine nasjonale ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme at de utgjør en vesentlig risiko mot Unionens finanssystem («tredjestater med høy risiko»), skal 

identifiseres for å verne et velfungerende indre marked. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 64 for å identifisere tredjestater 

med høy risiko, idet det tas hensyn til strategiske mangler, særlig når det gjelder 

a)  tredjestatens rettslige og institusjonelle ramme for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

særlig 

i)  kriminalisering av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

ii)  tiltak som gjelder kundekontroll, 

iii)  krav med hensyn til registrering, 

iv)  krav om å rapportere mistenkelige transaksjoner, 

b)  den myndighet og de framgangsmåter tredjestatens vedkommende myndigheter har for å bekjempe hvitvasking av penger 

og finansiering av terrorisme, 

c)  effektiviteten til ordningen for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme med hensyn til å 

håndtere risikoene i tredjestaten.  
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3.  De delegerte rettsaktene nevnt i nr. 2 skal vedtas innen én måned etter identifisering av de strategiske manglene nevnt i 

samme nummer. 

4.  Kommisjonen skal, når den utarbeider de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 2, ta hensyn til eventuelle relevante evalue-

ringer, vurderinger og rapporter utarbeidet av internasjonale organisasjoner og standardsettere med kompetanse innen 

forebygging av hvitvasking av penger og bekjempelse av finansiering av terrorisme når det gjelder hvilken risiko den enkelte 

tredjestat utgjør. 

KAPITTEL II 

KUNDEKONTROLL 

AVSNITT 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 10 

1.  Medlemsstatene skal forby sine kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner å føre anonyme kontoer eller anonyme bank-

bøker. Medlemsstatene skal i alle tilfeller kreve at eiere og begunstigede av eksisterende anonyme kontoer eller anonyme bank-

bøker snarest mulig og uansett før slike kontoer eller bankbøker brukes, omfattes av kundekontrolltiltak. 

2.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å forhindre misbruk av ihendehaveraksjer og tegningsretter til ihendehaveraksjer. 

Artikkel 11 

Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige enheter iverksetter kundekontrolltiltak under følgende omstendigheter: 

a)  når det inngås en forretningsforbindelse, 

b)  ved utføring av en enkeltstående transaksjon som 

i)  beløper seg til minst 15 000 euro, uten hensyn til om transaksjonen gjennomføres i én enkelt operasjon eller i flere 

operasjoner som synes å være forbundet med hverandre, eller 

ii)  utgjør en pengeoverføring som definert i artikkel 3 nr. 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/847(1) som 

overstiger 1 000 euro, 

c)  når det gjelder personer som handler med varer, ved utføring av enkeltstående transaksjoner som beløper seg til minst  

10 000 euro i kontanter, uten hensyn til om transaksjonen utføres i én enkelt operasjon eller i flere operasjoner som synes å 

være forbundet med hverandre, 

d)  når det gjelder ytere av pengespilltjenester, under utbetaling av gevinster, innbetaling av innsats eller begge deler, ved 

utføring av transaksjoner som beløper seg til minst 2 000 euro, uten hensyn til om transaksjonen utføres i én enkelt 

operasjon eller i flere operasjoner som synes å være forbundet med hverandre, 

e)  når det foreligger mistanke om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, uten hensyn til eventuelle unntak, 

dispensasjoner eller terskler, 

f)  når det foreligger tvil om hvorvidt tidligere innhentede kundeidentifikasjonsopplysninger er troverdige eller tilstrekkelige. 

Artikkel 12 

1.  Som unntak fra artikkel 13 nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c) og artikkel 14 og på grunnlag av en egnet risikovurdering 

som viser lav risiko, kan en medlemsstat tillate ansvarlige enheter å ikke iverksette visse kundekontrolltiltak når det gjelder 

elektroniske penger, forutsatt at samtlige av følgende risikoreduserende vilkår er oppfylt: 

a)  betalingsinstrumentet kan ikke fylles på igjen eller har en månedlig grense for betalingstransaksjoner på 250 euro som bare 

kan brukes i den medlemsstaten, 

b)  det høyeste beløpet som kan lagres elektronisk, overstiger ikke 250 euro,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/847 av 20. mai 2015 om opplysninger som skal følge pengeoverføringer, og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 1). 
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c)  betalingsinstrumentet kan utelukkende brukes til kjøp av varer eller tjenester, 

d)  betalingsinstrumentet kan ikke finansieres med anonyme elektroniske penger, 

e)  utstederen overvåker transaksjonene eller forretningsforbindelsen så nøye at uvanlige eller mistenkelige transaksjoner blir 

oppdaget. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) kan en medlemsstat øke høyeste beløp til 500 euro for betalingsinstrumenter som kan 

brukes bare i den medlemsstaten. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at unntaket fastsatt i nr. 1 ikke kommer til anvendelse ved kontantinnløsning eller kontantuttak 

av de elektroniske pengenes pengeverdi dersom dette beløpet overstiger 100 euro. 

Artikkel 13 

1.  Kundekontrolltiltakene skal omfatte 

a)  identifikasjon av kunden og kontroll av dennes identitet på grunnlag av dokumenter, data eller opplysninger innhentet fra 

en pålitelig og uavhengig kilde, 

b)  identifikasjon av den reelle eier og iverksettelse av rimelige tiltak for å bekrefte denne personens identitet slik at den 

ansvarlige enhet har visshet for at den vet hvem den reelle eier er, herunder, når det gjelder juridiske personer, truster, 

selskaper, stiftelser og lignende juridiske ordninger, iverksettelse av rimelige tiltak for å forstå kundens eier- og 

kontrollstruktur, 

c)  vurdering og eventuelt innhenting av informasjon om forretningsforbindelsens formål og planlagte karakter, 

d)  løpende overvåking av forretningsforbindelsen, herunder gransking av alle transaksjoner så lenge forbindelsen varer, for å 

sikre at transaksjonene som utføres, er i samsvar med den ansvarlige enhetens kunnskap om kunden, virksomheten og 

risikoprofilen, eventuelt også om hvor midlene kommer fra, og for å sikre at dokumenter, opplysninger eller informasjon er 

ajourført. 

Ved iverksettelse av tiltakene nevnt i første ledd bokstav a) og b) skal de ansvarlige enheter også kontrollere at personer som 

påstår at de handler på kundens vegne, faktisk har tillatelse til det, og identifisere vedkommende person og kontrollere 

identiteten. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige enheter iverksetter alle kundekontrolltiltak fastsatt i nr. 1. Ansvarlige enheter kan 

likevel selv fastsette hvor omfattende slike tiltak skal være, på grunnlag av en risikovurdering. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter ved vurderingen av risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme som et minimum tar hensyn til variablene angitt i vedlegg I. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige enheter er i stand til å godtgjøre overfor vedkommende myndigheter eller 

selvregulerende organer at tiltakene er egnede med hensyn til de risikoer for hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme som er identifisert. 

5.  For livsforsikringsvirksomhet eller annen investeringsrelatert forsikringsvirksomhet skal medlemsstatene sikre at kreditt-

institusjoner og finansinstitusjoner, i tillegg til de kundekontrolltiltak som kreves for kunden og den reelle eier, iverksetter 

følgende kundekontrolltiltak overfor begunstigede av livsforsikringspoliser og andre investeringsrelaterte forsikringspoliser så 

snart de begunstigede er identifisert eller utpekt: 

a)  når det gjelder begunstigede som identifiseres som spesifikt navngitte personer eller juridiske ordninger, fastslå personens 

navn, 

b)  når det gjelder begunstigede som utpekes ut fra særtrekk eller kategori eller på annen måte, innhente tilstrekkelige opplys-

ninger om vedkommende begunstigede til at kredittinstitusjonen eller finansinstitusjonen har visshet om at den vil kunne 

fastslå den begunstigedes identitet på utbetalingstidspunktet.  
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Med hensyn til første ledd bokstav a) og b) skal kontrollen av de begunstigedes identitet finne sted på utbetalingstidspunktet. 

Ved hel eller delvis overdragelse av en livsforsikring eller en annen investeringsrelatert forsikring til tredjemann skal kreditt-

institusjoner og finansinstitusjoner som er kjent med overdragelsen, identifisere den reelle eier på det tidspunktet verdien av 

forsikringen overdras til den fysiske eller juridiske person eller den juridiske ordning til dennes fordel. 

6.  Når det gjelder begunstigede av truster eller lignende juridiske ordninger som utpekes ut fra bestemte særtrekk eller 

kategorier, skal ansvarlige enheter innhente tilstrekkelige opplysninger om den begunstigede til at den ansvarlige enhet har 

visshet om at den vil kunne fastslå den begunstigedes identitet på utbetalingstidspunktet eller på det tidspunkt den begunstigede 

vil utøve de rettigheter den er blitt overdratt. 

Artikkel 14 

1.  Medlemsstatene skal kreve at kontrollen av kundens og den reelle eiers identitet finner sted før en forretningsforbindelse 

inngås eller en transaksjon utføres. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene tillate at kontrollen av kundens og den reelle eiers identitet finner sted når 

forretningsforbindelsen inngås, dersom dette er nødvendig for ikke å forstyrre normal forretningsvirksomhet, og forutsatt at 

risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er liten. I slike situasjoner skal disse framgangsmåtene fullføres 

så snart som mulig etter den innledende kontakten. 

3.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene tillate at det åpnes konto i en kredittinstitusjon eller finansinstitusjon, herunder 

kontoer som tillater transaksjoner i omsettelige verdipapirer, forutsatt at det foreligger tilstrekkelige garantier for å sikre at 

transaksjoner ikke kan utføres av kunden eller på kundens vegne før alle kundekontrolltiltak fastsatt i artikkel 13 nr. 1 første 

ledd bokstav a) og b) er iverksatt. 

4.  Dersom en ansvarlig enhet ikke kan overholde kravet om å iverksette kundekontrolltiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 

første ledd bokstav a), b) eller c), skal medlemsstatene kreve at den ikke utfører en transaksjon via en bankkonto, inngår en 

forretningsforbindelse eller utfører transaksjonen, og at den avslutter forretningsforbindelsen og vurderer å rapportere en 

mistenkelig transaksjon hos denne kunden til enheten for finansiell etterretning i samsvar med artikkel 33. 

Medlemsstatene skal ikke anvende første ledd på notarer, andre uavhengige jurister, revisorer, eksterne regnskapsførere og 

skatterådgivere i den utstrekning de foretar en vurdering av sin klients rettslige stilling eller forsvarer eller representerer 

klienten i eller i forbindelse med en rettergang, herunder gir råd om hvordan slik rettergang kan innledes eller unngås. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter iverksetter kundekontrolltiltak ikke bare overfor alle nye kunder, men 

også på egnede tidspunkter overfor eksisterende kunder etter en risikovurdering, blant annet når en kundes relevante 

omstendigheter endres. 

AVSNITT 2 

Forenklet kundekontroll 

Artikkel 15 

1.  Dersom en medlemsstat eller en ansvarlig enhet identifiserer områder med lavere risiko, kan medlemsstaten tillate 

ansvarlige enheter å anvende forenklede kundekontrolltiltak. 

2.  Før ansvarlige enheter anvender forenklede kundekontrolltiltak, skal de forvisse seg om at forretningsforbindelsen eller 

transaksjonen utgjør en lavere risiko. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige enheter overvåker transaksjonene og forretningsforbindelsen så nøye at uvanlige 

eller mistenkelige transaksjoner blir oppdaget. 

Artikkel 16 

Ved vurderingen av risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme for ulike typer kunder, geografiske 

områder og bestemte produkter, tjenester, transaksjoner eller distribusjonskanaler skal medlemsstatene og de ansvarlige enheter 

som et minimum ta hensyn til de faktorer ved situasjoner med potensielt lavere risiko som er angitt i vedlegg II.  



Nr. 69/260 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

Artikkel 17 

Innen 26. juni 2017 skal de europeiske tilsynsmyndighetene utstede retningslinjer for vedkommende myndigheter og kreditt-

institusjoner og finansinstitusjoner i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU)  

nr. 1095/2010 om de risikofaktorer som det skal tas hensyn til, og de tiltak som skal treffes i situasjoner der forenklede 

kundekontrolltiltak er hensiktsmessige. Det skal tas særlig hensyn til foretakets art og størrelse, og dersom det er hensikts-

messig og rimelig, skal det fastsettes særlige tiltak. 

AVSNITT 3 

Utvidet kundekontroll 

Artikkel 18 

1.  I tilfellene nevnt i artikkel 19–24 skal medlemsstatene, når de har å gjøre med fysiske personer eller juridiske enheter 

etablert i tredjestater som Kommisjonen har identifisert som tredjestater med høy risiko, og også i andre tilfeller med større 

risiko som er identifisert av medlemsstatene eller ansvarlige enheter, kreve at de ansvarlige enhetene anvender utvidede 

kundekontrolltiltak for å håndtere og redusere slike risikoer på egnet vis. 

Utvidede kundekontrolltiltak trenger ikke automatisk påberopes når det gjelder filialer eller majoritetseide datterselskaper av 

ansvarlige enheter etablert i Unionen som ligger i tredjestater med høy risiko, dersom disse filialene eller majoritetseide 

datterselskapene fullt ut overholder konsernets retningslinjer og framgangsmåter i samsvar med artikkel 45. Medlemsstatene 

skal sikre at ansvarlige enheter håndterer slike tilfeller i samsvar med en risikobasert metode. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter så langt det er mulig gransker bakgrunnen for og formålet med alle 

komplekse og uvanlig store transaksjoner og alle uvanlige transaksjonsmønstre som tilsynelatende ikke har noe økonomisk eller 

lovlig formål. Særlig skal ansvarlige enheter skjerpe overvåkingens omfang og art når det gjelder forretningsforbindelsen, for å 

fastslå om transaksjonene eller aktivitetene framstår som mistenkelige. 

3.  Ved vurderingen av risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme skal medlemsstatene og de ansvarlige 

enheter som et minimum ta hensyn til situasjoner med potensielt høyere risiko som angitt i vedlegg III. 

4.  Innen 26. juni 2017 skal de europeiske tilsynsmyndighetene utstede retningslinjer for vedkommende myndigheter og 

kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og 

(EU) nr. 1095/2010 om de risikofaktorer som det skal tas hensyn til, og de tiltak som skal treffes i situasjoner der utvidede 

kundekontrolltiltak er hensiktsmessige. Det skal tas særlig hensyn til foretakets art og størrelse, og dersom det er hensikts-

messig og rimelig, skal det fastsettes særlige tiltak. 

Artikkel 19 

Når det gjelder korrespondentforbindelser over landegrensene med en respondentinstitusjon i en tredjestat, skal medlemsstatene 

i tillegg til å anvende kundekontrolltiltakene som er fastsatt i artikkel 13, kreve at deres kredittinstitusjoner og finans-

institusjoner 

a)  innhenter tilstrekkelig informasjon om respondentinstitusjonen til fullt ut å forstå arten av dens virksomhet og ut fra 

offentlig tilgjengelig informasjon fastslå institusjonens omdømme og tilsynets kvalitet, 

b)  vurderer respondentinstitusjonens kontroller for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

c)  innhenter godkjenning fra den øverste ledelsen før nye korrespondentforbindelser inngås, 

d)  dokumenterer den enkelte institusjons respektive ansvarsområder, 

e)  når det gjelder gjennomstrømningskontoer, forvisser seg om at respondentinstitusjonen har kontrollert identiteten til og 

løpende har utført kundekontroll av kunder som har direkte tilgang til korrespondentinstitusjonens kontoer, og at den på 

anmodning kan framlegge relevante kundekontrollopplysninger for korrespondentinstitusjonen.  
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Artikkel 20 

Når det gjelder transaksjoner eller forretningsforbindelser med politisk utsatte personer, skal medlemsstatene i tillegg til å 

anvende kundekontrolltiltakene som er fastsatt i artikkel 13, kreve at ansvarlige enheter 

a)  har innført hensiktsmessige risikohåndteringssystemer, herunder risikobaserte framgangsmåter, for å kunne fastslå om 

kunden eller den reelle eier av kunden er en politisk utsatt person, 

b)  iverksetter følgende tiltak når det gjelder forretningsforbindelser med politisk utsatte personer: 

i)  innhenter godkjenning fra den øverste ledelsen for å inngå eller opprettholde forretningsforbindelser med slike 

personer, 

ii)  treffer tilstrekkelige tiltak for å fastslå opprinnelsen til formue og midler som inngår i forretningsforbindelser eller 

transaksjoner med slike personer, 

iii)  gjennomfører løpende utvidet overvåking av slike forretningsforbindelser. 

Artikkel 21 

Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter treffer rimelige tiltak for å fastslå om de begunstigede av en livsforsik-

ringspolise eller annen investeringsrelatert forsikringspolise og/eller eventuelt den reelle eier av den begunstigede er politisk 

utsatte personer. Disse tiltakene skal treffes senest på utbetalingstidspunktet eller på det tidspunkt polisen helt eller delvis 

overdras. Dersom det er påvist høyere risiko, skal medlemsstatene i tillegg til å anvende kundekontrolltiltakene som er fastsatt i 

artikkel 13, kreve at ansvarlige enheter 

a)  underretter den øverste ledelsen før forsikringsbeløpet utbetales, 

b)  gjennomfører utvidet kontroll av hele forretningsforbindelsen med forsikringstakeren. 

Artikkel 22 

Dersom en politisk utsatt person ikke lenger har et viktig offentlig verv i en medlemsstat eller en tredjestat eller i en 

internasjonal organisasjon, skal ansvarlige enheter i minst 12 måneder fortsatt ta hensyn til den risiko vedkommende person 

fortsatt utgjør, og anvende hensiktsmessige og risikobaserte tiltak inntil personen ikke lenger anses å utgjøre noen spesifikk 

risiko som politisk utsatt person. 

Artikkel 23 

Tiltakene nevnt i artikkel 20 og 21 får anvendelse også på familiemedlemmer og personer som er kjent som nære medarbeidere 

av politisk utsatte personer. 

Artikkel 24 

Medlemsstatene skal forby kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner å inngå eller opprettholde en korrespondentforbindelse 

med et tomt bankselskap. De skal kreve at disse institusjonene treffer hensiktsmessige tiltak for å sikre at de ikke inngår eller 

opprettholder korrespondentforbindelser med en kredittinstitusjon eller finansinstitusjon som er kjent for å tillate at tomme 

bankselskaper benytter dens kontoer. 

AVSNITT 4 

Utførelse gjennom tredjemann 

Artikkel 25 

Medlemsstatene kan tillate ansvarlige enheter å la tredjemann overholde kravet om å iverksette kundekontrolltiltakene fastsatt i 

artikkel 13 nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c). Det endelige ansvaret for å oppfylle disse kravene hviler imidlertid fortsatt på 

den ansvarlige enhet som benytter seg av tredjemannen.  
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Artikkel 26 

1.  I dette avsnitt menes med «tredjemann» ansvarlige enheter som er oppført i artikkel 2, medlemsorganisasjoner for eller 

sammenslutninger av slike ansvarlige enheter eller andre institusjoner eller personer i en medlemsstat eller en tredjestat 

a)  som iverksetter kundekontrolltiltak og registrering som er i samsvar med kravene fastsatt i dette direktiv, og 

b)  hvis overholdelse av kravene i dette direktiv overvåkes i henhold til kapittel VI avsnitt 2. 

2.  Medlemsstatene skal forby ansvarlige enheter å benytte tredjemenn etablert i tredjestater med høy risiko. Medlemsstatene 

kan unnta filialer og majoritetseide datterselskaper av ansvarlige enheter etablert i Unionen fra dette forbudet dersom filialene 

og de majoritetseide datterselskapene fullt ut overholder konsernets retningslinjer og framgangsmåter i samsvar med  

artikkel 45. 

Artikkel 27 

1.  Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige enheter innhenter fra tredjemann som de benytter, de nødvendige opplysninger med 

hensyn til å overholde kravet om å iverksette kundekontrolltiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c). 

2.  Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige enheter som kunden henvises til, treffer tilstrekkelige tiltak for å sikre at tredje-

mann på anmodning umiddelbart framlegger relevante kopier av identifikasjons- og kontrollopplysninger og annen relevant 

dokumentasjon på kundens eller den reelle eiers identitet. 

Artikkel 28 

Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende myndighet i hjemstaten (når det gjelder et konserns retningslinjer og fram-

gangsmåter) og vedkommende myndighet i vertsstaten (når det gjelder filialer og datterselskaper) kan anse at en ansvarlig enhet 

overholder bestemmelsene vedtatt i henhold til artikkel 26 og 27 dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den ansvarlige enhet benytter opplysninger framlagt av en tredjemann som inngår i samme konsern, 

b)  konsernet anvender kundekontrolltiltak, følger regler om registrering og har programmer mot hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme i samsvar med dette direktiv eller tilsvarende regler, 

c)  den faktiske gjennomføring av kravene nevnt i bokstav b) overvåkes på konsernplan av en vedkommende myndighet i 

hjemstaten eller i tredjestaten. 

Artikkel 29 

Dette avsnitt får ikke anvendelse på utkontrakterings- eller agenturforbindelser der yteren av den utkontrakterte tjenesten eller 

agenten i henhold til avtalefestet ordning skal betraktes som del av den ansvarlige enheten. 

KAPITTEL III 

OPPLYSNINGER OM DEN REELLE EIER 

Artikkel 30 

1.  Medlemsstatene skal sikre at selskaper og andre juridiske enheter som er registrert på deres territorium, har plikt til å 

innhente og oppbevare tilstrekkelige, nøyaktige og ajourførte opplysninger om de reelle eiere, herunder nærmere opplysninger 

om økonomiske interesser. 

Medlemsstatene skal sikre at disse enhetene har plikt til å framlegge for de ansvarlige enheter opplysninger om sin reelle eier i 

tillegg til opplysninger om sin juridiske eier, når de ansvarlige enheter iverksetter kundekontrolltiltak i henhold til kapittel II.  
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2.  Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter og enheter for finansiell etterretning gis tilgang innen rimelig 

tid til opplysningene nevnt i nr. 1. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at opplysningene nevnt i nr. 1 oppbevares i et sentralt register i hver medlemsstat, for eksempel 

et handelsregister, et foretaksregister som nevnt i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF(1) eller et register. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om særtrekkene ved disse nasjonale ordningene. Opplysninger om reelle eiere 

som finnes i denne databasen, kan samles inn i samsvar med nasjonale systemer. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene som oppbevares i det sentrale registeret nevnt i nr. 3, er tilstrekkelige, 

nøyaktige og oppdaterte. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at opplysningene om de reelle eierne i alle tilfeller er tilgjengelige for 

a)  vedkommende myndigheter og enheter for finansiell etterretning, uten noen begrensninger, 

b)  ansvarlige enheter, innenfor rammen av kundekontrollen i henhold til kapittel II, 

c)  alle personer eller organisasjoner som kan dokumentere en berettiget interesse. 

Personene eller organisasjonene nevnt i bokstav c) skal minst ha tilgang til den reelle eiers navn, fødselsmåned og -år, statsbor-

gerskap og bostedsstat, samt arten og omfanget av den reell eiers økonomiske interesser. 

Ved anvendelse av dette nummer skal tilgangen til opplysningene om de reelle eierne være i samsvar med bestemmelsene om 

vern av personopplysninger, og tilgangen kan forutsette krav om registrering på nettet og betaling av et gebyr. Gebyret som skal 

betales for å få utlevert opplysningene, skal ikke overskride de administrative kostnadene ved utlevering. 

6.  Det sentrale registeret nevnt i nr. 3 skal sikre rettidig og ubegrenset tilgang for vedkommende myndigheter og enheter for 

finansiell etterretning, uten at den berørte enheten varsles. Det skal også gi rettidig tilgang for ansvarlige enheter når de 

gjennomfører kundekontrolltiltak. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter og enheter for finansiell etterretning er i stand til innen rimelig 

tid å legge fram opplysningene nevnt i nr. 1 og 3 for vedkommende myndigheter og enheter for finansiell etterretning i andre 

medlemsstater. 

8.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter ikke støtter seg utelukkende på det sentrale registeret nevnt i nr. 3 for å 

overholde kravene om å iverksette kundekontrolltiltakene i samsvar med kapittel II. Ved oppfyllelse av disse kravene skal det 

benyttes en risikobasert metode. 

9.  Medlemsstatene kan i ekstraordinære enkelttilfeller fastsette unntak fra tilgangen nevnt i nr. 5 bokstav b) og c) for alle 

eller deler av opplysningene om de reelle eierne dersom slik tilgang ville utsette de reelle eierne for risiko for bedrageri, 

bortføring, utpressing, vold eller trusler, eller dersom de reelle eierne er mindreårige eller på annen måte mangler rettslig 

handleevne. Unntak som gis i henhold til dette nummer, skal ikke gjelde for kredittinstitusjoner eller finansinstitusjoner, og 

heller ikke for de ansvarlige enhetene nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav b) som er offentlige tjenestemenn. 

10.  Innen 26. juni 2019 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en vurdering av 

vilkårene og de tekniske spesifikasjonene og framgangsmåtene for å sikre sikker og effektiv sammenkopling av de sentrale 

registrene nevnt i nr. 3 via den europeiske sentrale plattformen opprettet ved artikkel 4a nr. 1 i direktiv 2009/101/EF. Rapporten 

skal ved behov ledsages av et forslag til regelverk. 

Artikkel 31 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltere av klassiske forvaltningsselskaper som er underlagt deres lovgivning, skal 

innhente og oppbevare tilstrekkelig, nøyaktig og ajourført informasjon om de reelle eierne av trusten. Denne informasjonen skal 

omfatte opplysninger om identiteten til 

a)  stifteren, 

b)  forvalteren eller forvalterne, 

c)  tillitsmannen, om slik finnes,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF av 16. september 2009 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av 

selskaper som definert i traktatens artikkel 48 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det formål å gjøre 

garantiene likeverdige (EUT L 258 av 1.10.2009, s. 11). 



Nr. 69/264 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

d)  de begunstigede eller kategoriene av begunstigede samt 

e)  enhver annen fysisk person som utøver faktisk kontroll over trusten. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at forvalterne innen rimelig tid opplyser om sin status og legger fram opplysningene nevnt i  

nr. 1 til ansvarlige enheter dersom de som forvaltere har en forretningsforbindelse eller utfører enkeltstående transaksjoner som 

overstiger tersklene fastsatt i artikkel 11 bokstav b), c) og d). 

3.  Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter og enheter for finansiell etterretning gis tilgang innen rimelig 

tid til opplysningene nevnt i nr. 1. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene nevnt i nr. 1 oppbevares i et sentralt register dersom trusten får skattemessige 

konsekvenser. Det sentrale registeret skal sikre rettidig og ubegrenset tilgang for vedkommende myndigheter og enheter for 

finansiell etterretning, uten at partene i den aktuelle trusten varsles. Det kan også tillate rettidig tilgang for ansvarlige enheter, 

innenfor rammen av kundekontrollen i henhold til kapittel II. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om særtrekkene 

ved disse nasjonale ordningene. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene som oppbevares i det sentrale registeret nevnt i nr. 4, er tilstrekkelige, 

nøyaktige og oppdaterte. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter ikke støtter seg utelukkende på det sentrale registeret nevnt i nr. 4 for å 

overholde kravene om å iverksette kundekontrolltiltakene fastsatt i kapittel II. Ved oppfyllelse av disse kravene skal det 

benyttes en risikobasert metode. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter og enheter for finansiell etterretning er i stand til innen rimelig 

tid å legge fram opplysningene nevnt i nr. 1 og 4 for vedkommende myndigheter og enheter for finansiell etterretning i andre 

medlemsstater. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at tiltakene fastsatt i denne artikkel får anvendelse på andre typer juridiske ordninger med 

trustlignende struktur eller funksjoner. 

9.  Innen 26. juni 2019 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en vurdering av 

vilkårene og de tekniske spesifikasjonene og framgangsmåtene for å sikre sikker og effektiv sammenkopling av de sentrale 

registrene. Rapporten skal ved behov ledsages av et forslag til regelverk. 

KAPITTEL IV 

RAPPORTERINGSPLIKTER 

AVSNITT 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 32 

1.  Hver medlemsstat skal opprette en enhet for finansiell etterretning for å forebygge, avdekke og effektivt bekjempe hvit-

vasking av penger og finansiering av terrorisme. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen skriftlig om navn og adresse for sine enheter for finansiell etterretning. 

3.  Hver enhet for finansiell etterretning skal være operativt uavhengig og selvstendig, noe som innebærer at den skal ha 

fullmakt og kapasitet til å utføre sine oppgaver fritt, herunder anledning til å treffe selvstendige beslutninger om å analysere, 

anmode om og spre særlige opplysninger. Enheten for finansiell etterretning skal som sentral nasjonal enhet ha ansvar for å ta 

imot og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner og andre opplysninger som er relevante for hvitvasking av penger, 

tilhørende primærlovbrudd eller finansiering av terrorisme. Enheten for finansiell etterretning skal ha ansvar for å spre 

resultatene av sine analyser og eventuelle relevante tilleggsopplysninger til vedkommende myndigheter ved mistanke om 

hvitvasking av penger, tilhørende primærlovbrudd eller finansiering av terrorisme. Enheten for finansiell etterretning skal kunne 

innhente ytterligere opplysninger fra ansvarlige enheter. 

Medlemsstatene skal gi sine enheter for finansiell etterretning tilstrekkelige finansielle, menneskelige og tekniske ressurser til at 

de kan utføre sine oppgaver.  
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4.  Medlemsstatene skal sikre at deres enheter for finansiell etterretning innen rimelig tid gis tilgang, direkte eller indirekte, til 

de finansielle og administrative opplysninger samt opplysninger om lovhåndheving som de trenger for å kunne utføre sine 

oppgaver på en forsvarlig måte. Enhetene for finansiell etterretning skal være i stand til å svare på anmodninger om opplys-

ninger fra vedkommende myndigheter i deres respektive medlemsstater når slike anmodninger om opplysninger er knyttet til 

bekymringer som gjelder hvitvasking av penger, tilhørende primærlovbrudd eller finansiering av terrorisme. Beslutningen om å 

gjennomføre analysen eller spre opplysningene skal tas av enheten for finansiell etterretning. 

5.  Enheten for finansiell etterretning har ingen plikt til å etterkomme anmodningen om opplysninger dersom det foreligger 

objektive grunner til å anta at utlevering av slike opplysninger vil kunne ha negativ innvirkning på pågående gransking eller 

analyser, eller dersom framleggingen av opplysninger i ekstraordinære tilfeller helt klart ville stå i misforhold til en fysisk eller 

juridisk persons rettmessige interesser eller ville være irrelevant for det formål som er oppgitt i anmodningen. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter gir tilbakemelding til enheten for finansiell etterretning om 

bruken av de opplysningene som er framlagt i henhold til denne artikkel, og om resultatene av den gransking eller de inspek-

sjoner som er utført på bakgrunn av disse opplysningene. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at enheten for finansiell etterretning har myndighet til direkte eller indirekte å treffe hastetiltak 

ved mistanke om at en transaksjon er knyttet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, gjennom å utsette eller 

nekte samtykke til en pågående transaksjon for å kunne analysere den, bekrefte mistanken og spre resultatene av analysen til 

vedkommende myndigheter. Enheten for finansiell etterretning skal ha myndighet til direkte eller indirekte å treffe slike tiltak 

på anmodning fra en enhet for finansiell etterretning i en annen medlemsstat for de tidsrom og på de vilkår som er angitt i 

nasjonal rett for enheten for finansiell etterretning som mottar anmodningen. 

8.  Enheten for finansiell etterretnings analyse skal bestå av følgende: 

a)  en operativ analyse som fokuserer på enkeltsaker og konkrete mål eller på relevante utvalgte opplysninger, avhengig av de 

mottatte opplysningenes type og omfang og forventet bruk av opplysningene etter at de er spredt, og 

b)  en strategisk analyse av tendenser og mønstre innen hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Artikkel 33 

1.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter og eventuelt deres ledere og ansatte samarbeider fullt ut ved omgående 

a)  på eget initiativ å underrette enheten for finansiell etterretning, herunder ved å sende inn en rapport, når den ansvarlige 

enhet vet, mistenker eller har rimelig grunn til å anta at midler, uten hensyn til beløpets størrelse, er utbytte av kriminell 

virksomhet eller kan knyttes til finansiering av terrorisme, og ved umiddelbart å svare på anmodninger fra enheten for 

finansiell etterretning om ytterligere opplysninger i slike tilfeller, og 

b)  på anmodning fra en enhet for finansiell etterretning å gi denne direkte eller indirekte alle nødvendige opplysninger i 

samsvar med de framgangsmåter som er fastsatt i gjeldende lovgivning. 

Alle mistenkelige transaksjoner, herunder forsøk på transaksjoner, skal rapporteres. 

2.  Personen utpekt i henhold til artikkel 8 nr. 4 bokstav a) skal oversende opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel til 

enheten for finansiell etterretning i den medlemsstat der den ansvarlige enhet som oversender opplysningene, er etablert. 

Artikkel 34 

1.  Som unntak fra artikkel 33 nr. 1 kan medlemsstatene, når det gjelder ansvarlige enheter nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) 

bokstav a), b) og d), utpeke et egnet selvregulerende organ for den berørte bransje som den myndighet som skal ta imot opplys-

ningene nevnt i artikkel 33 nr. 1. 

Med forbehold for nr. 2 skal det utpekte selvregulerende organet i tilfellene nevnt i første ledd snarest videresende opplys-

ningene ufiltrert til enheten for finansiell etterretning.  
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2.  For notarer, andre uavhengige jurister, revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere kan medlemsstatene unnlate 

å anvende pliktene fastsatt i artikkel 33 nr. 1 dersom unntaket bare gjelder for opplysninger som er mottatt fra eller innhentet 

om en av deres klienter i forbindelse med en vurdering av klientens rettslige stilling, eller i forbindelse med forsvar eller 

representasjon av nevnte klient under eller i forbindelse med rettergang, herunder rådgivning om hvordan slik rettergang kan 

innledes eller unngås, uten hensyn til om disse opplysningene er mottatt eller innhentet før, under eller etter rettergangen. 

Artikkel 35 

1.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter avstår fra å utføre transaksjoner som de vet eller mistenker er knyttet til 

utbytte av kriminell virksomhet eller til finansiering av terrorisme, til de har gjennomført de nødvendige tiltak i henhold til 

artikkel 33 nr. 1 første ledd bokstav a) og fulgt alle videre spesifikke instrukser fra enheten for finansiell etterretning eller ved-

kommende myndigheter i samsvar med lovgivningen i den berørte medlemsstat. 

2.  Dersom det er umulig å unnlate å utføre transaksjonene nevnt i nr. 1, eller dersom en unnlatelse vil kunne være til hinder 

for rettsforfølgning av dem som drar fordel av en mistenkelig transaksjon, skal de berørte ansvarlige enheter umiddelbart 

etterpå underrette enheten for finansiell etterretning. 

Artikkel 36 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter omgående underretter enheten for finansiell etterretning dersom 

de ved kontroll av de ansvarlige enhetene nevnt i artikkel 48 eller på annen måte avdekker forhold som kan ha tilknytning til 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsorganene som i henhold til lov eller forskrift skal føre tilsyn med aksjemarkedet, 

valutamarkedet og markedet for finansielle derivater, underretter enheten for finansiell etterretning dersom de avdekker forhold 

som kan ha tilknytning til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

Artikkel 37 

Dersom en ansvarlig enhet eller en ansatt eller leder i en slik ansvarlig enhet i god tro legger fram opplysninger i henhold til 

artikkel 33 og 34, skal dette ikke anses som brudd på en eventuell taushetsplikt i henhold til avtale eller i henhold til lov eller 

forskrift, og det skal ikke medføre noen form for ansvar for den ansvarlige enhet eller dens ledere eller ansatte, selv ikke under 

omstendigheter der de ikke var fullt på det rene med den underliggende kriminelle virksomhet, og uten hensyn til om 

ulovligheter faktisk har funnet sted. 

Artikkel 38 

Medlemsstatene skal sikre at enkeltpersoner, herunder ansatte og representanter for den ansvarlige enhet, som rapporterer 

mistanker om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme internt eller til enheten for finansiell etterretning, skal 

vernes mot å bli utsatt for trusler og represalier og særlig mot skadelige og diskriminerende tiltak i ansettelsesforholdet. 

AVSNITT 2 

Forbud mot utlevering av opplysninger 

Artikkel 39 

1.  Ansvarlige enheter og deres ledere og ansatte skal ikke informere den berørte kunde eller annen tredjemann om at 

opplysningene blir, vil bli eller har blitt overført i samsvar med artikkel 33 eller 34, eller at en analyse som gjelder hvitvasking 

av penger eller finansiering av terrorisme, pågår eller vil kunne bli utført. 

2.  Forbudet fastsatt i nr. 1 skal ikke gjelde utlevering av opplysninger til vedkommende myndigheter, herunder de selv-

regulerende organene, eller framlegging av opplysninger for formål knyttet til håndheving av loven. 

3.  Forbudet fastsatt i nr. 1 skal ikke være til hinder for at opplysninger kan utveksles mellom kredittinstitusjoner og finans-

institusjoner eller mellom disse institusjoner og deres filialer og majoritetseide datterselskaper i tredjestater, forutsatt at filialene 

og de majoritetseide datterselskapene fullt ut overholder konsernets retningslinjer og framgangsmåter, herunder fram-

gangsmåtene for utveksling av opplysninger innenfor konsernet, i samsvar med artikkel 45, og at konsernets retningslinjer og 

framgangsmåter overholder kravene fastsatt i dette direktiv.  
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4.  Forbudet fastsatt i nr. 1 skal ikke være til hinder for at opplysninger kan utveksles mellom ansvarlige enheter som nevnt i 

artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a) og b) eller enheter fra tredjestater som pålegger krav tilsvarende dem som er fastsatt i dette 

direktiv, og som utøver sin yrkesvirksomhet som ansatte eller i annen egenskap innenfor samme juridiske person eller en mer 

omfattende struktur som personen tilhører, og som har felles eierskap, ledelse eller overholdelseskontroll. 

5.  For ansvarlige enheter nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 1), 2), 3) bokstav a) og b) skal forbudet fastsatt i nr. 1 i denne artikkel 

i tilfeller som gjelder samme kunde og samme transaksjon og omfatter to eller flere ansvarlige enheter, ikke være til hinder for 

at opplysninger kan utveksles mellom de berørte ansvarlige enheter, forutsatt at de kommer fra en medlemsstat eller er enheter i 

en tredjestat som pålegger krav tilsvarende dem som er fastsatt i dette direktiv, og at de tilhører samme yrkeskategori og er 

underlagt plikter når det gjelder taushetsplikt og vern av personopplysninger. 

6.  Dersom de ansvarlige enhetene nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a) og b) prøver å fraråde en klient å begå 

ulovligheter, skal dette ikke anses som utlevering av opplysninger i henhold til nr. 1 i denne artikkel. 

KAPITTEL V 

VERN AV PERSONOPPLYSNINGER, OPPBEVARING AV DOKUMENTER OG STATISTISKE OPPLYSNINGER 

Artikkel 40 

1.  Medlemsstatene skal kreve at, for at enheten for finansiell etterretning eller andre vedkommende myndigheter skal kunne 

forebygge, avdekke og etterforske mulig hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, ansvarlige enheter oppbevarer 

følgende dokumenter og opplysninger i samsvar med nasjonal rett: 

a)  for kundekontrolltiltak, en kopi av de dokumenter og opplysninger som er nødvendige for å overholde kravet om å 

iverksette kundekontrolltiltakene fastsatt i kapittel II, i et tidsrom på fem år etter at forretningsforbindelsen med kunden er 

avsluttet eller etter den dato da en enkeltstående transaksjon er utført, 

b)  underlagsdokumentasjon og registreringer av transaksjoner, bestående av originaldokumenter eller kopier godkjent for bruk 

ved rettergang i henhold til gjeldende nasjonal rett, som trengs for å identifisere transaksjoner, i et tidsrom på fem år etter at 

forretningsforbindelsen med kunden er avsluttet eller etter den dato da en enkeltstående transaksjon er utført. 

Ved utløpet av oppbevaringstiden nevnt i første ledd skal medlemsstatene sikre at ansvarlige enheter sletter personopplysninger, 

med mindre noe annet er fastsatt i nasjonal rett, som skal fastsette under hvilke omstendigheter ansvarlige enheter deretter kan 

eller skal oppbevare opplysninger. Medlemsstatene kan tillate eller kreve oppbevaring i lengre tid etter at de har foretatt en 

grundig vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av slik videre oppbevaring, og forutsatt at de anser at dette er 

nødvendig for å kunne forebygge, avdekke eller etterforske hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

Oppbevaringstiden skal ikke forlenges med mer enn fem år. 

2.  Dersom det per 25. juni 2015 pågår rettergang i en medlemsstat som gjelder forebygging eller avdekking av antatte 

tilfeller av hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme eller etterforsknings- eller påtalemessige skritt i den anledning, 

og en ansvarlig enhet har opplysninger eller dokumenter som gjelder den aktuelle saken, kan den ansvarlige enhet oppbevare 

disse opplysningene eller dokumentene i samsvar med nasjonal rett i fem år fra og med 25. juni 2015. Medlemsstatene kan, 

uten at det berører nasjonal strafferett om bevis som får anvendelse i pågående etterforskning i straffesaker og rettergang, tillate 

eller kreve at slike opplysninger eller dokumenter oppbevares i ytterligere fem år dersom det er godtgjort at fortsatt oppbevaring 

er et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å kunne forebygge eller avdekke antatte tilfeller av hvitvasking av penger eller 

finansiering av terrorisme eller foreta etterforsknings- eller påtalemessige skritt i den anledning. 

Artikkel 41 

1.  Behandling av personopplysninger i henhold til dette direktiv omfattes av direktiv 95/46/EF, slik dette er innarbeidet i 

nasjonal rett. Personopplysninger som behandles i henhold til dette direktiv av Kommisjonen eller av de europeiske til-

synsmyndigheter, omfattes også av forordning (EF) nr. 45/2001.  
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2.  Personopplysninger skal behandles av ansvarlige enheter på grunnlag av dette direktiv bare med sikte på å forebygge 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som nevnt i artikkel 1 og skal ikke viderebehandles på en måte som er 

uforenlig med disse formålene. Behandling av personopplysninger på grunnlag av dette direktiv for noe annet formål, for 

eksempel kommersielle formål, skal være forbudt. 

3.  Ansvarlige enheter skal gi nye kunder de opplysninger som kreves i henhold til artikkel 10 i direktiv 95/46/EF før de 

oppretter en forretningsforbindelse eller utfører en enkeltstående transaksjon. Disse opplysningene skal særlig omfatte generell 

informasjon om ansvarlige enheters juridiske forpliktelser i henhold til dette direktiv når de behandler personopplysninger med 

sikte på å forebygge hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som nevnt i artikkel 1 i dette direktiv. 

4.  Ved anvendelsen av forbudet mot utlevering av opplysninger fastsatt i artikkel 39 nr. 1 skal medlemsstatene vedta 

lovgivningsmessige tiltak som helt eller delvis begrenser den registrertes tilgang til personopplysninger om seg selv, i den 

utstrekning slik hel eller delvis begrensning utgjør et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn, samtidig 

som det tas behørig hensyn til den berørte persons rettmessige interesser, for å 

a)  sette den ansvarlige enhet eller vedkommende nasjonale myndighet i stand til å utføre sine oppgaver forsvarlig i henhold til 

dette direktiv, eller 

b)  unngå å hindre offisielle eller rettslige undersøkelser, analyser, forundersøkelser eller framgangsmåter i henhold til dette 

direktiv og sikre at forebygging, etterforskning og avdekking av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme ikke 

settes i fare. 

Artikkel 42 

Medlemsstatene skal kreve at deres ansvarlige enheter har ordninger på plass som setter dem i stand til å kunne svare raskt og 

fyllestgjørende på henvendelser fra enheten for finansiell etterretning eller fra andre myndigheter, i samsvar med nasjonal rett, 

om hvorvidt de har eller i femårsperioden forut for henvendelsen har hatt en forretningsforbindelse med bestemte personer og 

om denne forbindelsens art, gjennom sikre kanaler og på en måte som sikrer full fortrolighet for henvendelsene. 

Artikkel 43 

Behandling av personopplysninger på grunnlag av dette direktiv med sikte på å forebygge hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme som nevnt i artikkel 1 skal anses som en oppgave i offentlighetens interesse i henhold til direktiv 

95/46/EF. 

Artikkel 44 

1.  For å bidra til utarbeidingen av risikovurderinger i henhold til artikkel 7 skal medlemsstatene sikre at de kan vurdere om 

de ordningene de har for bekjempelse av hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, er effektive, ved å føre 

omfattende statistikk over forhold som er relevante for disse ordningenes effektivitet. 

2.  Statistikken nevnt i nr. 1 skal omfatte 

a)  opplysninger om størrelsen på og betydningen av de ulike sektorer som omfattes av dette direktiv, herunder antall enheter 

og personer og hver sektors økonomiske betydning, 

b)  opplysninger om rapportering, etterforskning og rettslige faser i den nasjonale ordningen for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme, herunder antall rapporter om mistenkelige transaksjoner som er inngitt til enheten for 

finansiell etterretning, og hvordan disse rapportene har blitt fulgt opp, samt på årsbasis antall saker som er etterforsket, 

antall personer som tiltalt, antall personer som er dømt for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, typer 

primærlovbrudd der slike opplysninger foreligger, og verdien i euro på formuesgoder som har blitt fryst, beslaglagt eller 

inndratt, 

c)  opplysninger, dersom de er tilgjengelige, om antall rapporter og prosentandelen av rapporter som fører til videre 

etterforskning, sammen med årsrapporten til ansvarlige enheter med nærmere opplysninger om hvor nyttige rapportene 

deres har vært og hvordan de har blitt fulgt opp, 

d)  opplysninger om antall tverrnasjonale anmodninger om opplysninger enheten for finansiell etterretning har fremmet, 

mottatt, avslått og helt eller delvis besvart. 

3.  Medlemsstatene skal sikre offentliggjøring av en samlet oversikt over deres statistikk. 

4.  Medlemsstatene skal sende statistikken nevnt i nr. 2 til Kommisjonen.  
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KAPITTEL VI 

RETNINGSLINJER, FRAMGANGSMÅTER OG TILSYN 

AVSNITT 1 

Interne framgangsmåter, opplæring og tilbakemeldinger 

Artikkel 45 

1.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter som er del av et konsern, innfører retningslinjer og framgangsmåter på 

konsernplan, herunder retningslinjer for vern av personopplysninger samt retningslinjer og framgangsmåter for utveksling av 

opplysninger innenfor konsernet med henblikk på bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

Retningslinjene og framgangsmåtene skal gjennomføres på en effektiv måte i filialer og majoritetseide datterselskaper i 

medlemsstater og tredjestater. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter som driver virksomhet i en annen medlemsstat, sørger for at disse 

virksomhetene overholder denne medlemsstats nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at dersom de ansvarlige enhetene har filialer eller majoritetseide datterselskaper i tredjestater 

der minstekravene fastsatt for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er mindre strenge enn i 

medlemsstaten, skal deres filialer og majoritetseide datterselskaper i tredjestaten gjennomføre medlemsstatens krav, herunder 

med hensyn til vern av personopplysninger, i den utstrekning tredjestatens lovgivning tillater det. 

4.  Medlemsstatene og de europeiske tilsynsmyndighetene skal underrette hverandre om tilfeller der en tredjestats lovgivning 

ikke tillater gjennomføring av de nødvendige retningslinjer og framgangsmåter i henhold til nr. 1. I disse tilfellene kan det 

iverksettes samordnede tiltak for å finne en løsning. 

5.  Dersom en tredjestats lovgivning ikke tillater gjennomføring av retningslinjene og framgangsmåtene i henhold til nr. 1, 

skal medlemsstatene kreve at ansvarlige enheter sørger for at filialer og majoritetseide datterselskaper i tredjestaten treffer 

ytterligere tiltak for å håndtere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme på en effektiv måte, og at de 

underretter vedkommende myndigheter i sin hjemstat. Dersom de ytterligere tiltakene ikke er tilstrekkelige, skal vedkommende 

myndigheter i hjemstaten iverksette ytterligere tilsynstiltak, herunder kreve at konsernet ikke inngår, eventuelt at det avslutter, 

forretningsforbindelser, og at det ikke utfører transaksjoner, og eventuelt anmode om at det avvikler sin virksomhet i 

tredjestaten. 

6.  De europeiske tilsynsmyndighetene skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder som angir typen ytterligere 

tiltak som nevnt i nr. 5 og de tiltakene som kredittinstitusjonene og finansinstitusjonene som et minstekrav skal iverksette 

dersom tredjestatens lovgivning ikke tillater gjennomføring av tiltakene som kreves i nr. 1 og 3. 

De europeiske tilsynsmyndighetene skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for 

Kommisjonen innen 26. desember 2016. 

7.  Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i nr. 6 i denne artikkel i samsvar 

med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at utveksling av opplysninger er tillatt innenfor konsernet. Opplysninger om mistanker om at 

midler er utbytte av kriminell virksomhet eller kan knyttes til finansiering av terrorisme, og som rapporteres til enheten for 

finansiell etterretning, skal utveksles innen konsernet, med mindre enheten for finansiell etterretning har gitt instruks om annet. 

9.  Medlemsstatene kan kreve at utstedere av elektroniske penger i henhold til artikkel 2 nr. 3 i direktiv 2009/110/EF og 

betalingstjenesteytere i henhold til artikkel 4 nr. 9 i direktiv 2007/64/EF som er etablert på deres territorier i en annen form enn 

filialer, og hvis hovedkontor ligger i en annen medlemsstat, utpeker et sentralt kontaktpunkt på deres territorium for å sikre, på 

vegne av den utpekende institusjon, at bestemmelsene om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 

blir overholdt, og for å legge til rette for at vedkommende myndigheter kan føre tilsyn, herunder ved å gi vedkommende 

myndigheter dokumenter og informasjon når de anmoder om det.  
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10.  De europeiske tilsynsmyndighetene skal utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder om kriteriene for å bestemme 

under hvilke omstendigheter det er hensiktsmessig å utpeke et sentralt kontaktpunkt i henhold til nr. 9, og hvilke funksjoner de 

sentrale kontaktpunktene bør ha. 

De europeiske tilsynsmyndighetene skal framlegge utkastene til tekniske reguleringsstandarder nevnt i første ledd for Kommi-

sjonen innen 26. juni 2017. 

11.  Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta de tekniske reguleringsstandardene nevnt i nr. 10 i denne artikkel i samsvar 

med artikkel 10–14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010. 

Artikkel 46 

1.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter treffer tiltak som står i forhold til den risiko, art og størrelse de 

representerer, slik at deres ansatte er kjent med de bestemmelser som er vedtatt i henhold til dette direktiv, herunder relevante 

krav med hensyn til vern av personopplysninger. 

Tiltakene skal omfatte ansattes deltaking i særskilte løpende opplæringsprogrammer som skal hjelpe dem å gjenkjenne 

transaksjoner som kan være knyttet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og gi dem opplæring i hvordan de 

skal opptre i slike tilfeller. 

Dersom en fysisk person som tilhører en av kategoriene angitt i artikkel 2 nr. 1 punkt 3), utøver yrkesvirksomhet som ansatt hos 

en juridisk person, får forpliktelsene fastsatt i dette avsnitt anvendelse på den juridiske personen, ikke på den fysiske personen. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige enheter har tilgang til ajourført informasjon om framgangsmåter som benyttes av 

personer som hvitvasker penger eller finansierer terrorisme, og om opplysninger som gjør det mulig å avdekke mistenkelige 

transaksjoner. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for at ansvarlige enheter, der det er praktisk mulig, raskt får tilbakemelding om effektiviteten 

til og oppfølgingen av rapporter om mistenkte tilfeller av hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter, der det er relevant, identifiserer det medlem av styret som skal ha ansvar 

for gjennomføringen av de lover og forskrifter som er nødvendige for å overholde dette direktiv. 

AVSNITT 2 

Tilsyn 

Artikkel 47 

1.  Medlemsstatene skal fastsette at vekslekontorer, sjekkinnløsningskontorer og ytere av tjenester til truster eller selskaper 

skal ha en tillatelse eller være registrert, og at ytere av pengespilltjenester skal være regulert. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter sikrer at personer som har en ledende stilling i enhetene nevnt i 

nr. 1, eller som er de reelle eierne av slike enheter, er egnede personer. 

3.  Når det gjelder ansvarlige enheter nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a), b) og d), skal medlemsstatene sikre at 

vedkommende myndigheter treffer de nødvendige tiltak for å hindre at kriminelle som er dømt innenfor relevante områder, eller 

deres medvirkende, kan ha en ledende stilling i eller være de reelle eierne av slike ansvarlige enheter. 

Artikkel 48 

1.  Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter effektivt overvåker og treffer de nødvendige tiltak for å sikre 

overholdelse av dette direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter har tilstrekkelig myndighet, herunder myndighet til å kreve 

framlagt alle opplysninger som er relevante for å overvåke overholdelsen av regelverket og utføre kontroller, og at de har 

tilstrekkelige finansielle, menneskelige og tekniske ressurser til å kunne utføre sine oppgaver. Medlemsstatene skal sikre at 

nevnte myndigheters personale holder en høy faglig standard, herunder når det gjelder fortrolighet og vern av personopplys-

ninger, og at de har høy integritet og egnet kompetanse.  
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3.  Når det gjelder kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner og ytere av pengespilltjenester, skal vedkommende myndigheter ha 

utvidet tilsynsmyndighet. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter i den medlemsstat der en ansvarlig enhet driver virksomhet, 

fører tilsyn med at disse virksomhetene overholder denne medlemsstats nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

Når det gjelder virksomhetene nevnt i artikkel 45 nr. 9, kan tilsynet omfatte iverksetting av hensiktsmessige og forholdsmessige 

tiltak for å håndtere alvorlige mangler som krever umiddelbar avhjelping. Disse tiltakene skal være midlertidige og skal 

oppheves når de identifiserte manglene er rettet opp, eventuelt med bistand fra eller i samarbeid med vedkommende myndighet 

i den ansvarlige enhets hjemstat i samsvar med artikkel 45 nr. 2. 

5.  For å sikre effektivt tilsyn med kravene i dette direktiv skal medlemsstatene sørge for at vedkommende myndigheter i den 

medlemsstat der den ansvarlige enhet driver virksomhet, samarbeider med vedkommende myndigheter i den medlemsstat der 

den ansvarlige enhet har sitt hovedkontor. 

6.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter, når de anvender en risikobasert tilsynsmetode, 

a)  har en klar forståelse av risikoene for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i sin medlemsstat, 

b)  har stedlig og ikke-stedlig tilgang til alle relevante opplysninger om de spesifikke nasjonale og internasjonale risikoer som 

er knyttet til ansvarlige enheters kunder, produkter og tjenester, 

c)  baserer hyppigheten og intensiteten av stedlige og ikke-stedlige tilsyn på de ansvarlige enhetenes risikoprofil og på 

risikoene for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i medlemsstaten. 

7.  Vurderingen av ansvarlige enheters risikoprofil med hensyn til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

herunder risikoene for manglende overholdelse av regelverket, skal gjennomgås regelmessig og ved viktige hendelser eller 

endringer i deres ledelse og virksomhet. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter tar hensyn til den graden av skjønn som den ansvarlige enhet er 

innrømmet, og foretar en hensiktsmessig gransking av de risikovurderinger som ble gjort i den forbindelse, og sjekker om 

enhetens interne retningslinjer, kontroller og framgangsmåter er tilstrekkelige og blir gjennomført. 

9.  Når det gjelder ansvarlige enheter som nevnt i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a), b) og d), kan medlemsstatene tillate at 

oppgavene nevnt i nr. 1 i denne artikkel utføres av selvregulerende organer, under forutsetning av at disse selvregulerende 

organene overholder kravene i nr. 2 i denne artikkel. 

10.  Innen 26. juni 2017 skal de europeiske tilsynsmyndighetene utstede retningslinjer for vedkommende myndigheter i 

samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 om særtrekkene ved en 

risikobasert tilsynsmetode og de tiltak som skal treffes ved gjennomføring av risikobasert tilsyn. Det skal tas særlig hensyn til 

foretakets art og størrelse, og dersom det er hensiktsmessig og rimelig, skal det fastsettes særlige tiltak. 

AVSNITT 3 

Samarbeid 

UND ER AV SN ITT I  

Nasjonalt  sa marbeid  

Artikkel 49 

Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige for politikkutformingen, enheter for finansiell etterretning, tilsynsmyndigheter og andre 

vedkommende myndigheter som deltar i bekjempelsen av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, har effektive 

ordninger for samarbeid og samordning på nasjonalt plan når det gjelder utvikling og gjennomføring av politikk og tiltak for 

bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, herunder for å oppfylle sin forpliktelse i henhold til 

artikkel 7.  
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Underavsn i t t  I I  

Sa marbeid med de europeiske  t i l sy nsmy ndighetene  

Artikkel 50 

Vedkommende myndigheter skal gi de europeiske tilsynsmyndighetene alle de opplysninger de trenger for å kunne utføre sine 

oppgaver i henhold til dette direktiv. 

Underavsn i t t  I I I  

Sa marbeid mel lo m enheter for f in ansiel l  et terretning  og  Ko mmisjonen  

Artikkel 51 

Kommisjonen kan yte den bistand som er nødvendig for å lette samordningen, herunder utveksling av informasjon mellom 

enheter for finansiell etterretning i Unionen. Den kan regelmessig innkalle til møter i EUs FIU-plattform, som består av 

representanter fra medlemsstatenes enheter for finansiell etterretning, for å fremme samarbeidet mellom enhetene for finansiell 

etterretning, utveksle synspunkter og gi råd i spørsmål om gjennomføringen som er relevante for enheter for finansiell 

etterretning og rapporterende enheter, og i samarbeidsrelaterte saker, som effektivt samarbeid mellom enheter for finansiell 

etterretning, identifikasjon av mistenkelige transaksjoner med en grensekryssende dimensjon, standardisering av rapporterings-

formater gjennom FIU.net eller dets etterfølger, felles analyse av tverrnasjonale saker og identifikasjon av utviklingstrekk og 

faktorer som er relevante for å vurdere risikoene for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme på nasjonalt og 

overnasjonalt plan. 

Artikkel 52 

Medlemsstatene skal sikre at enhetene for finansiell etterretning i størst mulig utstrekning samarbeider med hverandre, uten 

hensyn til organisatorisk status. 

Artikkel 53 

1.  Medlemsstatene skal sikre at enhetene for finansiell etterretning spontant eller på anmodning utveksler all informasjon 

som kan være relevant for deres behandling eller analyse av opplysninger knyttet til hvitvasking av penger eller finansiering av 

terrorisme og berørte fysiske eller juridiske personer, også dersom typen primærlovbrudd som det kan dreie seg om, ikke er 

kjent på utvekslingstidspunktet. 

En anmodning om opplysninger skal inneholde relevante fakta, bakgrunnsinformasjon, begrunnelsen for anmodningen samt 

informasjon om hvordan de ønskede opplysningene skal brukes. Ulike utvekslingsordninger kan benyttes dersom enhetene for 

finansiell etterretning har avtalt dette, særlig når det gjelder utveksling gjennom FIU.net eller dets etterfølger. 

Dersom en enhet for finansiell etterretning mottar en rapport i henhold til artikkel 33 nr. 1 første ledd bokstav a) som berører en 

annen medlemsstat, skal den snarest videresende den til enheten for finansiell etterretning i denne medlemsstaten. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at den enhet for finansiell etterretning som mottar en anmodning om opplysninger i henhold til 

nr. 1 fra en annen enhet for finansiell etterretning, har plikt til å utøve all den myndighet som den normalt ville utøve på 

nasjonalt plan for å ta imot og analysere opplysninger, når den besvarer anmodningen. Den enheten for finansiell etterretning 

som anmodningen er rettet til, skal besvare anmodningen innen rimelig tid. 

Dersom en enhet for finansiell etterretning ønsker ytterligere opplysninger fra en ansvarlig enhet som er etablert i en annen 

medlemsstat, og som driver virksomhet på dens territorium, skal anmodningen rettes til enheten for finansiell etterretning i den 

medlemsstat på hvis territorium den ansvarlige enhet er etablert. Denne enheten for finansiell etterretning skal snarest 

videresende anmodninger og svar. 

3.  En enhet for finansiell etterretning kan avslå å utveksle informasjon bare under ekstraordinære omstendigheter der 

informasjonsutvekslingen ville kunne være i strid med grunnleggende prinsipper i nasjonal rett. Disse unntakstilfellene skal 

spesifiseres på en måte som forhindrer misbruk og uberettigede begrensninger av den frie utvekslingen av informasjon for 

analyseformål.  
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Artikkel 54 

Opplysninger og dokumenter som mottas i henhold til artikkel 52 og 53, skal benyttes til gjennomføringen av de oppgaver 

enhetene for finansiell etterretning har i henhold til dette direktiv. Ved utveksling av opplysninger og dokumenter i henhold til 

artikkel 52 og 53 kan den enhet for finansiell etterretning som sender dem, fastsette begrensninger og vilkår for bruken av 

opplysningene. Den enhet for finansiell etterretning som mottar dem, skal overholde disse begrensningene og vilkårene. 

Artikkel 55 

1.  Medlemsstatene skal sikre at opplysninger som utveksles i henhold til artikkel 52 og 53, brukes bare for det formål som 

var oppgitt i anmodningen eller som de ble utlevert for, og at enhver spredning av disse opplysningene av den mottakende enhet 

for finansiell etterretning til en annen myndighet, et annet organ eller en annen avdeling, og enhver bruk av disse opplysningene 

til andre formål enn de som opprinnelig ble godkjent, krever forhåndssamtykke fra den enhet for finansiell etterretning som har 

gitt opplysningene. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at den anmodede enheten for finansiell etterretning snarest og i den utstrekning det er mulig, gir 

sitt forhåndssamtykke til at opplysningene kan spres til vedkommende myndigheter. Den anmodede enheten for finansiell 

etterretning skal ikke nekte å samtykke til slik spredning med mindre dette ville falle utenfor anvendelsesområdet for dens 

bestemmelser om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, ville kunne hindre etterforskningen av 

en straffesak, helt klart ville stå i misforhold til de rettmessige interessene til en fysisk eller juridisk person eller til den 

anmodede enheten for finansiell etterretnings medlemsstat, eller på annen måte ikke ville være i samsvar med grunnleggende 

prinsipper i denne medlemsstats nasjonale rett. En eventuell beslutning om å nekte samtykke skal behørig begrunnes. 

Artikkel 56 

1.  Medlemsstatene skal kreve at deres enheter for finansiell etterretning anvender beskyttede kommunikasjonskanaler seg 

imellom, og skal oppfordre til bruk av FIU.net eller dets etterfølger. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at deres enheter for finansiell etterretning, når de skal utføre sine oppgaver som fastsatt i dette 

direktiv, samarbeider ved anvendelsen av den seneste teknologien i samsvar med deres nasjonale rett. Denne teknologien skal 

sikre fullt vern av personopplysninger og gi enhetene for finansiell etterretning mulighet til anonymt å sammenholde sine 

opplysninger med opplysningene til andre finansetterretningsenheter, for å spore personer av interesse for enheten for finansiell 

etterretning i andre medlemsstater og identifisere deres inntekter og midler. 

Artikkel 57 

Forskjeller i definisjonen av skattelovbrudd i nasjonal rett skal ikke begrense enheten for finansiell etterretnings evne til, i den 

utstrekning nasjonal rett tillater det, å utveksle opplysninger eller yte bistand til en annen enhet for finansiell etterretning. 

AVSNITT 4 

Sanksjoner 

Artikkel 58 

1.  Medlemsstatene skal sikre at ansvarlige enheter kan holdes ansvarlige for overtredelser av nasjonale bestemmelser som 

innarbeider dette direktiv, i samsvar med denne artikkel og artikkel 59–61. Alle eventuelle sanksjoner og tiltak skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2.  Uten at det berører medlemsstatenes rett til å fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner skal medlemsstatene fastsette 

regler for administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak og sikre at vedkommende myndigheter kan ilegge slike 

sanksjoner og iverksette slike tiltak ved overtredelse av nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv, og sørge for at 

de anvendes. 

Medlemsstatene kan vedta at de ikke skal fastsette regler for administrative sanksjoner eller forvaltningsmessige tiltak for 

overtredelser som omfattes av strafferettslige sanksjoner i henhold til deres nasjonale rett. I så tilfelle skal medlemsstatene 

underrette Kommisjonen om de relevante strafferettsbestemmelsene.  
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3.  Medlemsstatene skal sikre at de ved overtredelse av nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv, i tilfeller der 

juridiske personer er pålagt plikter, har sanksjoner og tiltak som kan anvendes på medlemmene av ledelsesorganet og andre 

fysiske personer som i henhold til nasjonal rett har ansvar for overtredelsen. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter gis den tilsyns- og granskingsmyndighet de trenger for å kunne 

utføre sine oppgaver. 

5.  Vedkommende myndigheter skal utøve sin myndighet til å ilegge administrative sanksjoner og iverksette forvaltnings-

messige tiltak i samsvar med dette direktiv og nasjonal rett på en av følgende måter: 

a)  direkte, 

b)  i samarbeid med andre myndigheter, 

c)  på eget ansvar ved delegering til slike andre myndigheter, 

d)  etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. 

Vedkommende myndigheter skal under utøvelsen av sin myndighet til å ilegge administrative sanksjoner og iverksette forvalt-

ningsmessige tiltak ha et nært samarbeid for å sikre at administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak gir de ønskede 

virkningene, og de skal samordne sine handlinger i forbindelse med tverrnasjonale saker. 

Artikkel 59 

1.  Medlemsstatene skal sikre at denne artikkel får anvendelse i det minste på overtredelser hos ansvarlige enheter som er 

alvorlige, gjentatte eller systematiske, eller en kombinasjon av disse, av kravene fastsatt i 

a)  artikkel 10–24 (kundekontroll), 

b)  artikkel 33, 34 og 35 (rapportering av mistenkelige transaksjoner), 

c)  artikkel 40 (registrering) og 

d)  artikkel 45 og 46 (internkontroll). 

2.  Medlemsstatene skal sikre at de administrative sanksjonene og forvaltningsmessige tiltakene som kan anvendes i tilfellene 

nevnt i nr. 1, minst omfatter følgende: 

a)  en offentlig erklæring som identifiserer den fysiske eller juridiske person og overtredelsens art, 

b)  et pålegg der det kreves at den fysiske eller juridiske person avslutter atferden og avstår fra å gjenta slik atferd, 

c)  tilbaketrekking eller midlertidig oppheving av en tillatelse dersom en ansvarlig enhet er gjenstand for en tillatelse, 

d)  et midlertidig forbud mot å utøve ledelsesfunksjoner i ansvarlige enheter for personer som har lederansvar i en ansvarlig 

enhet, eller for andre fysiske personer som holdes ansvarlige for overtredelsen, 

e)  administrative overtredelsesgebyrer på inntil det dobbelte av beløpet for den fordel som ble oppnådd ved overtredelsen, 

dersom fordelen kan beregnes, eller minst 1 000 000 euro. 

3.  Som unntak fra nr. 2 bokstav e) skal medlemsstatene sikre at i tilfeller der den berørte ansvarlige enhet er en kredittinsti-

tusjon eller en finansinstitusjon, kan følgende sanksjoner også komme til anvendelse: 

a)  for en juridisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 5 000 000 euro eller 10 % av 

samlet årsomsetning i henhold til siste tilgjengelige regnskap godkjent av ledelsesorganet; dersom den ansvarlige enhet er 

et morforetak eller et datterforetak av et morforetak som skal utarbeide konsernregnskaper i henhold til artikkel 22 i 

direktiv 2013/34/EU, skal relevant samlet årsomsetning være samlet årsomsetning eller tilsvarende type inntekt etter 

relevante regnskapsdirektiver i henhold til siste tilgjengelige konsoliderte regnskap godkjent av ledelsesorganet i det 

overordnede morforetaket,  
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b)  for en fysisk person, administrative overtredelsesgebyrer med et maksimumsbeløp på minst 5 000 000 euro eller, i med-

lemsstater som ikke har euro som valuta, den tilsvarende verdien i nasjonal valuta den 25. juni 2015. 

4.  Medlemsstatene kan gi vedkommende myndigheter myndighet til å ilegge ytterligere typer administrative sanksjoner i 

tillegg til dem som er angitt i nr. 2 bokstav a)–d), eller til å ilegge administrative overtredelsesgebyrer som overstiger beløpene 

angitt i nr. 2 bokstav e) og nr. 3. 

Artikkel 60 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en beslutning som ikke kan påklages, om ilegging av en administrativ sanksjon eller 

iverksetting av et forvaltningsmessig tiltak på grunn av en overtredelse av de nasjonale bestemmelser som innarbeider dette 

direktiv, skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter på deres offisielle nettsted umiddelbart etter at den personen som er 

ilagt sanksjonen eller tiltaket, er underrettet om beslutningen. Offentliggjøringen skal inneholde minst opplysninger om 

overtredelsens type og art og identiteten til ansvarlige personer. Medlemsstatene skal ikke ha plikt til å anvende dette ledd på 

beslutninger om å iverksette tiltak av etterforskningsmessig art. 

Dersom vedkommende myndigheter anser offentliggjøringen av ansvarlige personers identitet, som nevnt i første ledd, eller av 

disse personenes personopplysninger for å være uforholdsmessig etter en individuell vurdering av forholdsmessigheten av 

offentliggjøring av slike opplysninger, eller dersom offentliggjøringen ville skade finansmarkedenes stabilitet eller en pågående 

gransking, skal vedkommende myndigheter 

a)  utsette offentliggjøringen av beslutningen om å ilegge en administrativ sanksjon eller iverksette et forvaltningsmessig tiltak 

inntil det ikke lenger er noen grunn til ikke å offentliggjøre den, 

b)  offentliggjøre beslutningen om å ilegge en administrativ sanksjon eller iverksette et forvaltningsmessig tiltak i anonymisert 

form i samsvar med nasjonal rett dersom det ved en slik anonymisert offentliggjøring sikres effektivt vern av de berørte 

personopplysningene; dersom det besluttes å offentliggjøre en administrativ sanksjon eller et forvaltningsmessig tiltak i 

anonymisert form, kan offentliggjøringen av de relevante opplysningene utsettes i et rimelig tidsrom dersom det forventes 

at grunnene til at offentliggjøringen er anonym, vil bortfalle i løpet av dette tidsrommet, 

c)  ikke offentliggjøre beslutningen om å ilegge en administrativ sanksjon eller iverksette et forvaltningsmessig tiltak i det hele 

tatt dersom alternativene som angis i bokstav a) og b), ikke anses som tilstrekkelige til å sikre 

i)  at finansmarkedenes stabilitet ikke settes i fare, eller 

ii)  at offentliggjøringen av beslutningen er forholdsmessig når det gjelder tiltak som anses å være av mindre betydning. 

2.  Dersom medlemsstatene tillater offentliggjøring av beslutninger som kan påklages, skal vedkommende myndigheter også 

på sitt offisielle nettsted umiddelbart offentliggjøre disse opplysningene og eventuelle senere opplysninger om utfallet av en slik 

klage. Dessuten skal alle beslutninger om annullering av en tidligere beslutning om å ilegge en administrativ sanksjon eller 

iverksette et forvaltningsmessig tiltak, også offentliggjøres. 

3.  Vedkommende myndigheter skal sikre at enhver offentliggjøring i samsvar med denne artikkel forblir på deres offisielle 

nettsted i fem år etter offentliggjøringen. Personopplysninger som offentliggjøres, skal imidlertid bli liggende på vedkommende 

myndighets offisielle nettsted bare så lenge det er nødvendig, i samsvar med gjeldende regler om vern av personopplysninger. 

4.  Medlemsstatene skal, når de bestemmer typen av og nivået på administrative sanksjoner eller forvaltningsmessige tiltak, 

sikre at vedkommende myndigheter tar hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder eventuelt 

a)  overtredelsens grovhet og varighet, 

b)  graden av ansvar hos den fysiske eller juridiske person som holdes ansvarlig, 

c)  den finansielle soliditet hos den fysiske eller juridiske person som holdes ansvarlig, slik det framgår for eksempel av den 

samlede omsetning hos den ansvarlige juridiske person eller årsinntekten til den ansvarlige fysiske person, 

d)  den fordel som ble oppnådd ved overtredelsen av den fysiske eller juridiske person som holdes ansvarlig, i den grad dette 

kan fastslås, 

e)  tap påført tredjemann som følge av overtredelsen, i den grad dette kan fastslås,  
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f)  viljen hos den fysiske eller juridiske person som holdes ansvarlig, til å samarbeide med vedkommende myndighet, 

g)  tidligere overtredelser begått av den fysiske eller juridiske person som holdes ansvarlig. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at juridiske personer kan holdes ansvarlige for overtredelsene nevnt i artikkel 59 nr. 1 som er 

begått til deres fordel av en person som handler alene eller som del av et organ under den juridiske personen, og som har en 

ledende stilling hos den juridiske personen, basert på 

a)  fullmakt til å representere den juridiske personen, 

b)  myndighet til å treffe beslutninger på vegne av den juridiske personen, eller 

c)  myndighet til å utøve kontroll innenfor den juridiske personen. 

6.  Medlemsstatene skal også sørge for at juridiske personer kan holdes ansvarlige dersom manglende tilsyn eller kontroll fra 

en person som nevnt i nr. 5 har gjort det mulig for en person under den juridiske personens myndighet å begå en av 

overtredelsene nevnt i artikkel 59 nr. 1 til fordel for den juridiske personen. 

Artikkel 61 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter innfører effektive og pålitelige ordninger for å oppmuntre til 

rapportering til vedkommende myndigheter av mulige eller faktiske overtredelser av nasjonale bestemmelser som innarbeider 

dette direktiv. 

2.  Ordningene nevnt i nr. 1 skal minst omfatte 

a)  særlige framgangsmåter for mottaking av rapporter om overtredelser og oppfølging av dem, 

b)  tilstrekkelig vern for ansatte eller personer i tilsvarende stilling hos ansvarlige enheter som rapporterer om overtredelser 

begått i den ansvarlige enhet, 

c)  tilstrekkelig vern for personen som anklages, 

d)  vern av personopplysninger både for den personen som rapporterer om overtredelsene, og for den fysiske personen som 

angivelig er ansvarlig for overtredelsen, i samsvar med prinsippene fastsatt i direktiv 95/46/EF, 

e)  klare regler som sikrer at den personen som rapporterer om overtredelser begått i den ansvarlige enhet, til enhver tid 

garanteres fortrolighet, med mindre offentliggjøring kreves i henhold til nasjonal rett i forbindelse med ytterligere 

undersøkelser eller etterfølgende rettergang. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at ansvarlige enheter har innført hensiktsmessige framgangsmåter slik at deres ansatte eller 

personer i tilsvarende stilling kan rapportere internt om overtredelser gjennom en egen, uavhengig og anonym kanal, der fram-

gangsmåten står i forhold til den berørte ansvarlige enhets art og størrelse. 

Artikkel 62 

1.  Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter underretter de europeiske tilsynsmyndighetene om alle 

administrative sanksjoner og andre forvaltningsmessige tiltak de har anvendt for kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner i 

samsvar med artikkel 58 og 59, herunder eventuelle klager i denne forbindelse og resultatet av dem. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter i samsvar med nasjonal rett kontrollerer om det er 

registrert en relevant dom på den berørte persons rulleblad. Enhver utveksling av opplysninger for dette formål skal gjennom-

føres i samsvar med beslutning 2009/316/JIS og rammebeslutning 2009/315/JIS som gjennomført i nasjonal rett. 

3.  De europeiske tilsynsmyndighetene skal ha et nettsted med lenker til hver vedkommende myndighets offentliggjøring av 

administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak den har anvendt for kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner i henhold 

til artikkel 60, og skal angi hvor lenge hver medlemsstat offentliggjør administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak.  
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KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 63 

Artikkel 25 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1) skal lyde: 

«d)  den sentrale motparten er etablert eller har tillatelse i en tredjestat som Kommisjonen i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv (EU) 2015/849(*) ikke anser for å ha strategiske mangler i sin nasjonale ordning for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig risiko mot Unionens finanssystem. 

 ____________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF 

(EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73).» 

Artikkel 64 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 9 skal gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 25. juni 2015. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 9 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at delegeringen av den myndighet som er angitt i beslutningen, opphører. 

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 eventuelle 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 én måned etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller 

dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til 

hensikt å gjøre innsigelse. Fristen kan forlenges med én måned på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 65 

Kommisjonen skal innen 26. juni 2019 utarbeide en rapport om gjennomføringen av dette direktiv og framlegge den for 

Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 66 

Direktiv 2005/60/EF og 2006/70/EF oppheves med virkning fra 26. juni 2017. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammenlignings-

tabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 67 

1.  Medlemsstatene skal innen 26. juni 2017 sette i kraft de lover og forskrifter 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. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1). 
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Artikkel 68 

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

Artikkel 69 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 20. mai 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

Følgende er en ikke-uttømmende liste over risikovariabler som ansvarlige enheter skal ta i betraktning når de bestemmer i 

hvilken grad de skal iverksette kundekontrolltiltak i samsvar med artikkel 13 nr. 3: 

i)  formålet med en konto eller en forbindelse, 

ii)  størrelsen på en kundes innskudd eller omfanget av transaksjonene som skal utføres, 

iii)  forretningsforbindelsens regelmessighet eller varighet. 

 _____   
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VEDLEGG II 

Følgende er en ikke-uttømmende liste over faktorer ved og typer bevis på potensielt lavere risiko som nevnt i artikkel 16: 

1)  Risikofaktorer ved kunden: 

a)  allmennaksjeselskaper som er notert på en børs og omfattet av opplysningsplikt (i henhold til børsregler, lovgivning 

eller tvangsmidler), noe som innebærer krav om tilstrekkelig innsyn i opplysninger om de reelle eierne, 

b)  offentlige forvaltninger eller foretak, 

c)  kunder som er hjemmehørende i geografiske områder med lavere risiko i henhold til nr. 3. 

2)  Risikofaktorer ved produkter, tjenester, transaksjoner eller distribusjonskanaler: 

a)  livsforsikringspoliser med lave premier, 

b)  forsikringspoliser for pensjonsordninger som ikke gir mulighet for tidlig gjenkjøp, og der polisen ikke kan brukes som 

sikkerhet, 

c)  pensjonsordninger, pensjonskasser eller lignende ordninger som gir pensjonsytelser til ansatte, der innskuddene skjer 

ved lønnstrekk og ordningen ikke tillater overdragelse av et medlems rettigheter i henhold til ordningen, 

d)  finansielle produkter eller tjenester som innebærer godt definerte, begrensede tjenester for visse typer kunder, for å gi 

økt adgang og forbedret økonomisk integrasjon, 

e)  produkter der risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme styres av andre faktorer, som 

økonomiske begrensninger eller innsyn i eierforhold (for eksempel visse typer elektroniske penger). 

3)  Geografiske risikofaktorer: 

a)  medlemsstater, 

b)  tredjestater som har effektive ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

c)  tredjestater som ifølge pålitelige kilder har lite korrupsjon eller kriminell virksomhet, 

d)  tredjestater som ifølge pålitelige kilder, for eksempel gjensidige vurderinger, detaljerte vurderingsrapporter eller 

offentliggjorte oppfølgingsrapporter, har krav til bekjempelse av hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme 

som er i tråd med de reviderte FATF-anbefalingene, og som effektivt gjennomfører disse kravene. 

 _____   
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VEDLEGG III 

Følgende er en ikke-uttømmende liste over faktorer ved og typer bevis på potensielt høyere risiko som nevnt i artikkel 18 nr. 3: 

1)  Risikofaktorer ved kunden: 

a)  forretningsforbindelsen opprettholdes under uvanlige omstendigheter, 

b)  kunder som er hjemmehørende i geografiske områder med høyere risiko i henhold til nr. 3, 

c)  juridiske personer eller ordninger som tjener som instrumenter for privat formuesforvaltning, 

d)  selskaper som har nominelle aksjeeiere eller ihendehaveraksjer, 

e)  kontantintensive foretak, 

f)  selskapets eierstruktur synes uvanlig eller overdrevent kompleks i forhold til den type virksomhet selskapet driver. 

2)  Risikofaktorer ved produkter, tjenester, transaksjoner eller distribusjonskanaler: 

a)  bankvirksomhet for privatkunder, 

b)  produkter eller transaksjoner som kan fremme anonymitet, 

c)  indirekte forretningsforbindelser eller transaksjoner uten visse beskyttelsestiltak, som elektronisk underskrift, 

d)  betalinger fra tredjemann som er ukjent eller som det ikke er noen forbindelse med, 

e)  nye produkter og nye forretningsmetoder, herunder nye distribusjonsordninger og bruk av ny teknologi eller teknologi 

som er under utvikling, for både nye og eksisterende produkter. 

3)  Geografiske risikofaktorer: 

a)  uten at det berører artikkel 9, tredjestater som ifølge pålitelige kilder, for eksempel gjensidige vurderinger, detaljerte 

vurderingsrapporter eller offentliggjorte oppfølgingsrapporter, ikke har effektive ordninger for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

b)  stater som ifølge pålitelige kilder har mye korrupsjon eller kriminell virksomhet, 

c)  stater som for eksempel Unionen eller De forente nasjoner har iverksatt sanksjoner, embargo eller lignende tiltak mot, 

d)  stater som finansierer eller støtter terroristvirksomhet, eller som har utpekte terroristorganisasjoner som driver virk-

somhet der. 

 _____   
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VEDLEGG IV 

Sammenligningstabell 

Dette direktiv Direktiv 2005/60/EF Direktiv 2006/70/EF 

—  Artikkel 1 

—  Artikkel 3 

—  Artikkel 5 

—  Artikkel 6 

—  Artikkel 7 

Artikkel 1 Artikkel 1  

Artikkel 2 Artikkel 2  

Artikkel 2 nr. 3–9  Artikkel 4 

Artikkel 3 Artikkel 3  

Artikkel 3 nr. 9, 10 og 11  Artikkel 2 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 4 Artikkel 4  

Artikkel 5 Artikkel 5  

Artikkel 6–8 —  

Artikkel 10 Artikkel 6  

Artikkel 11 Artikkel 7  

Artikkel 13 Artikkel 8  

Artikkel 14 Artikkel 9  

Artikkel 11 bokstav d) Artikkel 10 nr. 1  

— Artikkel 10 nr. 2  

Artikkel 15, 16 og 17 Artikkel 11  

— Artikkel 12  

Artikkel 18–24 Artikkel 13  

Artikkel 22  Artikkel 2 nr. 4 

Artikkel 25 Artikkel 14  

— Artikkel 15  

Artikkel 26 Artikkel 16  

— Artikkel 17  

Artikkel 27 Artikkel 18  

Artikkel 28 —  

Artikkel 29 Artikkel 19  

Artikkel 30 —  

Artikkel 31 —  

— Artikkel 20  

Artikkel 32 Artikkel 21  

Artikkel 33 Artikkel 22  
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Dette direktiv Direktiv 2005/60/EF Direktiv 2006/70/EF 

Artikkel 34 Artikkel 23  

Artikkel 35 Artikkel 24  

Artikkel 36 Artikkel 25  

Artikkel 37 Artikkel 26  

Artikkel 38 Artikkel 27  

Artikkel 39 Artikkel 28  

— Artikkel 29  

Artikkel 40 Artikkel 30  

Artikkel 45 Artikkel 31  

Artikkel 42 Artikkel 32  

Artikkel 44 Artikkel 33  

Artikkel 45 Artikkel 34  

Artikkel 46 Artikkel 35  

Artikkel 47 Artikkel 36  

Artikkel 48 Artikkel 37  

Artikkel 49 —  

Artikkel 50 Artikkel 37a  

Artikkel 51 Artikkel 38  

Artikkel 52–57 —  

Artikkel 58–61 Artikkel 39  

— Artikkel 40  

— Artikkel 41  

— Artikkel 41a  

— Artikkel 41b  

Artikkel 65 Artikkel 42  

— Artikkel 43  

Artikkel 66 Artikkel 44  

Artikkel 67 Artikkel 45  

Artikkel 68 Artikkel 46  

Artikkel 69 Artikkel 47  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1675 

av 14. juli 2016 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 gjennom identifisering av tredjestater 

med høy risiko og strategiske mangler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet 

brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF(1), særlig 

artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionen skal sikre effektive verneordninger for hele det indre marked med sikte på å øke rettssikkerheten for 

markedsdeltakere og berørte parter generelt i deres forbindelser med tredjestater. Finansmarkedenes integritet og den 

ordnede virkemåten til det indre markedet som helhet er alvorlig truet av jurisdiksjoner med strategiske mangler i sine 

nasjonale rammer for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Jurisdiksjoner som har 

utilstrekkelige rettslige og institusjonelle rammer med dårlige standarder for kontroll av pengestrømmer, utgjør en 

vesentlig risiko for Unionens finanssystem. 

2) Alle Unionens ansvarlige enheter i henhold til direktiv (EU) 2015/849 bør iverksette utvidede kundekontrolltiltak i sitt 

forhold til fysiske personer eller juridiske enheter etablert i tredjestater med høy risiko og dermed sikre likeverdige krav 

for markedsdeltakere i hele Unionen. 

3) Ved artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849 fastsettes de kriteriene som Kommisjonens vurdering skal bygge på, og 

Kommisjonen gis myndighet til å identifisere tredjestater med høy risiko, idet det tas hensyn til disse kriteriene. 

4) Identifiseringen av tredjestater med høy risiko må bygge på en klar og objektiv vurdering som tar utgangspunkt i en 

jurisdiksjons overholdelse av kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849 når det gjelder dens rettslige og institusjonelle 

ramme for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, dens vedkommende myndigheters 

fullmakter og framgangsmåter for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme samt hvor effektivt 

systemet for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er når det gjelder å håndtere risikoen 

for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme i tredjestaten. 

5) Alle resultater som danner grunnlag for Kommisjonens beslutning om å oppføre en jurisdiksjon på listen over 

tredjestater med høy risiko, bør dokumenteres med solide, kontrollerbare og oppdaterte opplysninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 254 av 20.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 17 

av 28.2.2019, s. 3. 

(1) EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73. 

2019/EØS/69/41 
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6) Det er viktig at Kommisjonen fullt ut anerkjenner det relevante arbeidet som allerede er utført på internasjonalt plan for å 

identifisere tredjestater med høy risiko, særlig av innsatsgruppen for finansielle tiltak (Financial Action Task Force  

– FATF). For å sikre det globale finanssystemets integritet er det av største betydning at listen over tredjestater fastsatt på 

unionsplan ved behov nøye tilpasses de listene som er avtalt internasjonalt. Ved å fremme en samlet strategi på 

internasjonalt plan bidrar Unionen til økt finansiell stabilitet i verden og til bedre vern av det internasjonale finanssystemet 

mot høyrisikoland. Målet med en slik samlet strategi er å oppnå likeverdige vilkår for ansvarlige enheter og hindre 

forstyrrelser i det internasjonale finanssystemet. 

7) I samsvar med kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849 tok Kommisjonen hensyn til alle tilgjengelige ekspertvurderinger 

av faktorer som bidrar til å gjøre et land eller en jurisdiksjon særlig sårbar for hvitvasking av penger, finansiering av 

terrorisme eller annen ulovlig finansvirksomhet. Der det var hensiktsmessig, tok Kommisjonen i henhold til artikkel 9 nr. 4 

i direktiv (EU) 2015/849 særlig hensyn til FATFs seneste offentlige erklæring, FATF-dokumenter («Improving Global 

AML/CFT Compliance: on-going process»), FATF-rapporter om tilsyn med det internasjonale samarbeidet («International 

Cooperation Review») og rapporten om den gjensidige vurderingen som FATF og regionale organer etter FATF-modell har 

gjennomført med hensyn til de risikoene som tredjestater utgjør. 

8) Med tanke på det internasjonale finanssystemets høye integrasjonsnivå, den nære forbindelsen mellom markedsoperatørene, 

det store antallet transaksjoner over landegrensene til/fra EU samt graden av markedsåpning anses enhver trussel mot det 

internasjonale finanssystemet når det gjelder hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, også som en trussel mot 

EUs finanssystem. 

9) I samsvar med de seneste relevante opplysningene har Kommisjonen i sin analyse konkludert med at Afghanistan, Bosnia-

Hercegovina, Guyana, Irak, Den demokratiske folkerepublikken Laos, Syria, Uganda, Vanuatu og Jemen bør anses som 

tredjestater med strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem. Disse landene har på høyt politisk plan skriftlig 

forpliktet seg til å rette opp de påviste manglene og har utarbeidet en handlingsplan med FATF som vil gjøre det mulig å 

oppfylle kravene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849. 

10) I samsvar med de seneste relevante opplysningene har Kommisjonen i sin analyse også konkludert med at Iran bør anses 

som en tredjestat med strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem. Dette landet, som er identifisert i FATFs offentlige 

erklæring, har på høyt politisk plan forpliktet seg til å rette opp de påviste manglene og har bestemt seg for å be om 

faglig bistand for å gjennomføre FATFs handlingsplan, noe som vil gjøre det mulig å oppfylle kravene fastsatt i direktiv 

(EU) 2015/849. 

11) I samsvar med de seneste relevante opplysningene har Kommisjonen i sin analyse også konkludert med at Den 

demokratiske folkerepublikken Korea bør anses som en tredjestat med strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse 

av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem. I dette 

landet, som er identifisert i FATFs offentlige erklæring, foreligger det en løpende og vesentlig risiko for hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme, og landet har gjentatte ganger unnlatt å rette opp de påviste manglene. 

12) Det er viktig at Kommisjonen oppfordrer tredjestater som er identifisert som tredjestater med høy risiko, til fullt ut å 

samarbeide med Kommisjonen og internasjonale organer for å vedta og effektivt gjennomføre tiltak for å rette opp de 

strategiske manglene i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

13) Det er ytterst viktig at Kommisjonen løpende overvåker utviklingen når det gjelder vurderingen av de rettslige og 

institusjonelle rammene i tredjestater, vedkommende myndigheters fullmakter og framgangsmåter samt hvor effektive 

deres ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er, slik at listen over tredjestater 

med høy risiko og strategiske mangler holdes oppdatert — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Listen over tredjestater med strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem («tredjestater med høy risiko»), er fastsatt i vedlegget. 
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Artikkel 2 

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 i 

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 14. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Tredjestater med høy risiko 

I.  Tredjestater med høy risiko som på høyt politisk plan skriftlig har forpliktet seg til å rette opp påviste mangler, og som har 

utarbeidet en handlingsplan med FATF. 

Nr. Tredjestat med høy risiko 

1 Afghanistan 

2 Bosnia-Hercegovina 

3 Guyana 

4 Irak 

5 Den demokratiske folkerepublikken Laos 

6 Syria 

7 Uganda 

8 Vanuatu 

9 Jemen 

II.  Tredjestater med høy risiko som på høyt politisk plan har forpliktet seg til å rette opp påviste mangler, som har bestemt seg 

for å be om faglig bistand for å gjennomføre FATFs handlingsplan, og som er identifisert i FATFs offentlige erklæring. 

Nr. Tredjestat med høy risiko 

1 Iran 

III.  Tredjestater med høy risiko som utgjør en løpende og vesentlig risiko for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

som gjentatte ganger har unnlatt å rette opp de manglene som er påvist, og som er identifisert i FATFs offentlige erklæring. 

Nr. Tredjestat med høy risiko 

1 Den demokratiske folkerepublikken Korea 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2015/847 

av 20. mai 2015 

om opplysninger som skal følge pengeoverføringer, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1781/2006(*) 

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 sentralbank(1), 

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

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De strømmer av penger fra ulovlig virksomhet som skapes gjennom pengeoverføringer, kan skade finanssektorens 

integritet, stabilitet og omdømme og utgjøre en trussel mot Unionens indre marked og den internasjonale utviklingen. 

Hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og organisert kriminalitet er fortsatt et alvorlig problem som bør 

håndteres på unionsplan. Pengeoverføringssystemenes soliditet, integritet og stabilitet og tilliten til det finansielle 

system som helhet kan skades alvorlig av at kriminelle og deres medvirkende forsøker å skjule opprinnelsen til utbytte 

av kriminell virksomhet eller å overføre penger til kriminell virksomhet eller terrorformål. 

2) Med mindre det treffes visse samordningstiltak på unionsplan, vil personer som driver med hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, sannsynligvis prøve å utnytte den frie bevegelse av kapital innenfor Unionens integrerte 

finansielle område til å fremme sin kriminelle virksomhet. Det internasjonale samarbeidet innenfor rammen av Den 

internasjonale innsatsgruppen for finansielle tiltak til bekjempelse av hvitvasking av penger (Financial Action Task 

Force, FATF) og den globale gjennomføringen av dens anbefalinger har som mål å forebygge hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme ved overføring av penger. 

3) På grunn av omfanget av de tiltak som skal gjennomføres, bør Unionen sikre at de internasjonale standarder for 

bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og spredning som FATF vedtok 16. februar 2012 

(heretter kalt «reviderte FATF-anbefalinger»), og særlig FATF-anbefaling nr. 16 om elektroniske overføringer (heretter 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 5.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 17 

av 28.2.2019, s. 6. 

(1) EUT C 166 av 12.6.2013, s. 2. 

(2) EUT C 271 av 19.9.2013, s. 31. 

(3) Europaparlamentets holdning av 11. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av  

20. april 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 20. mai 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

2019/EØS/69/42 
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kalt «FATF-anbefaling nr. 16») og den reviderte fortolkningsnoten for gjennomføringen av den, gjennomføres på en 

enhetlig måte i hele Unionen, og spesielt at det ikke forekommer noen forskjellsbehandling eller annerledes behandling 

av innenlandske betalinger i en medlemsstat på den ene side og betalinger på tvers av landegrensene mellom 

medlemsstater på den annen side. Dersom enkeltmedlemsstater treffer tiltak med hensyn til pengeoverføringer over 

landegrensene som ikke er samordnet, kan det gripe vesentlig inn i betalingssystemenes virkemåte på unionsplan og 

dermed skade det indre marked for finansielle tjenester. 

4) For å fremme en enhetlig tilnærming internasjonalt og gjøre kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme mer effektiv bør Unionens videre tiltak ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan, nærmere bestemt de 

reviderte FATF-anbefalingene. 

5) Å gjennomføre og håndheve denne forordning, herunder FATF-anbefaling nr. 16, er en relevant og effektiv metode for å 

forebygge og bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

6) Denne forordning har ikke som mål å påføre betalingstjenesteytere eller personer som benytter deres tjenester, 

unødvendige byrder eller kostnader. I så henseende bør den forebyggende strategien være målrettet, forholdsmessig og 

helt i samsvar med den frie kapitalbevegelse som garanteres i hele Unionen. 

7) I Unionens reviderte strategi mot finansiering av terrorisme av 17. juli 2008 (heretter kalt «den reviderte strategi») ble 

det påpekt at innsatsen for å forebygge finansiering av terrorisme og kontrollere hvordan antatte terrorister bruker sine 

økonomiske midler, må fortsette. Det fastslås der at FATF stadig søker å forbedre sine anbefalinger og arbeider for å 

skape en felles forståelse av hvordan de bør gjennomføres. Det er anført i den reviderte strategi at det jevnlig vil bli 

foretatt en vurdering av hvordan alle FATF-medlemmer og medlemmer av FATF-tilknyttede regionale organer 

gjennomfører de reviderte FATF-anbefalingene, og at det derfor er viktig at medlemsstatene har en felles tilnærming til 

gjennomføringen. 

8) For å forebygge finansiering av terrorisme er det truffet tiltak med sikte på å fryse visse personers, gruppers og foretaks 

midler og økonomiske ressurser, herunder rådsforordning (EF) nr. 2580/2001(1), (EF) nr. 881/2002(2) og (EU) 

nr. 356/2010(3). For samme formål er det også truffet tiltak med sikte på å beskytte det finansielle system mot kanalisering 

av midler og økonomiske ressurser til terrorformål. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849(4) inneholder en 

rekke slike tiltak. Disse tiltakene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å hindre at terrorister eller andre kriminelle får tilgang til 

betalingssystemer med sikte på pengeoverføringer. 

9) For å kunne forebygge, avdekke og etterforske hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme vil full sporbarhet av 

pengeoverføringer være et spesielt viktig og verdifullt verktøy, også i forbindelse med gjennomføringen av restriktive 

tiltak, særlig tiltakene som er innført ved forordning (EF) nr. 2580/2001, (EF) nr. 881/2002 og (EU) nr. 356/2010 i fullt 

samsvar med Unionens forordninger som gjennomfører slike tiltak. For å sikre at opplysningene overføres gjennom hele 

betalingskjeden, bør det derfor innføres et system som forutsetter at betalingstjenesteyterne oversender opplysninger om 

oppdragsgiveren og den begunstigede sammen med pengeoverføringene. 

10) Denne forordning bør få anvendelse uten at det berører de restriktive tiltakene som innføres ved forordninger som 

bygger på artikkel 215 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, for eksempel forordning (EF) nr. 2580/2001, 

(EF) nr. 881/2002 og (EU) nr. 356/2010, som kan kreve at oppdragsgiveres og begunstigedes betalingstjenesteytere 

samt ytere av mellomliggende betalingstjenester treffer hensiktsmessige tiltak for å fryse visse midler, eller at de 

overholder spesifikke restriksjoner med hensyn til visse pengeoverføringer.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 2580/2001 av 27. desember 2001 om særskilde restriktive tiltak retta mot visse personar og føretak med sikte på 

motkjemping av terrorisme (EFT L 344 av 28.12.2001, s. 70). 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 881/2002 av 27. mai 2002 om innføring av visse særlige restriktive tiltak rettet mot visse personer og foretak 

knyttet til Al-Qaida-nettverket (EFT L 139 av 29.5.2002, s. 9). 

(3) Rådsforordning (EU) nr. 356/2010 av 26. april 2010 om innføring av visse særlige restriktive tiltak rettet mot visse fysiske eller juridiske 

personer, foretak eller organer i lys av situasjonen i Somalia (EFT L 105 av 27.4.2010, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger 

eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF (EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73). 
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11) Denne forordning bør også få anvendelse uten at det berører nasjonal lovgivning som gjennomfører europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(1). For eksempel bør personopplysninger som er innsamlet med henblikk på å overholde denne 

forordning, ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med direktiv 95/46/EF. Særlig bør ytterligere behandling av 

personopplysninger for kommersielle formål være strengt forbudt. Alle medlemsstater anser kampen mot hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme som nødvendig av hensyn til allmennhetens interesse. Ved anvendelsen av denne 

forordning bør overføring av personopplysninger til en tredjestat som ikke kan sikre tilstrekkelig vern av person-

opplysninger i samsvar med artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, derfor tillates i samsvar med artikkel 26 i direktivet. Det er 

viktig at betalingstjenesteytere som driver virksomhet i flere jurisdiksjoner og har filialer eller datterforetak utenfor 

Unionen, ikke hindres i å overføre opplysninger om mistenkelige transaksjoner innenfor den samme organisasjon, forutsatt 

at de har tatt tilstrekkelige forholdsregler. Dessuten bør oppdragsgiverens og den begunstigedes betalingstjenesteyter og 

yter av mellomliggende betalingstjenester ha innført hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte 

personopplysningene mot utilsiktet tap, endring, ulovlig videreformidling eller ulovlig tilgang. 

12) Personer som bare konverterer papirdokumenter til elektroniske data på grunnlag av en avtale med en betalingstjenesteyter, 

og personer som utelukkende forsyner betalingstjenesteytere med et meldingssystem eller andre støttesystemer for 

pengeoverføringer eller med avregnings- og oppgjørssystemer, faller ikke inn under denne forordnings virkeområde. 

13) Pengeoverføringer tilsvarende tjenestene som er omhandlet i artikkel 3 bokstav a)–m) og o) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/64/EF(2), faller ikke inn under denne forordnings virkeområde. Pengeoverføringer med en lav risiko for 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme bør også unntas fra denne forordnings virkeområde. Slike unntak bør 

omfatte betalingskort, betalingsinstrumenter for elektroniske penger, mobiltelefoner eller andre forhånds- eller 

etterhåndsbetalte digitale innretninger eller IT-innretninger med lignende egenskaper dersom de brukes utelukkende til kjøp 

av varer eller tjenester og nummeret på kortet, instrumentet eller innretningen følger alle overføringer. Bruk av et 

betalingskort, et betalingsinstrument for elektroniske penger, en mobiltelefon eller en annen forhånds- eller etterhåndsbetalt 

digital innretning eller IT-innretning med lignende egenskaper for å utføre en pengeoverføring fra en person til en annen, 

faller imidlertid inn under denne forordnings virkeområde. Dessuten bør uttak fra kontantautomater, betaling av skatter, 

bøter og andre avgifter, pengeoverføringer som utføres gjennom utveksling av bilder av sjekker, herunder trunkerte sjekker 

eller veksler, samt pengeoverføringer der både oppdragsgiveren og den begunstigede er betalingstjenesteytere som opptrer 

på egne vegne, også unntas fra denne forordnings virkeområde. 

14) For å gjenspeile særtrekkene ved de nasjonale betalingssystemene, og forutsatt at det alltid er mulig å spore pengeover-

føringen tilbake til oppdragsgiveren, bør medlemsstatene også kunne unnta fra denne forordnings virkeområde visse små, 

innenlandske pengeoverføringer, herunder elektroniske girobetalinger, som er benyttet til kjøp av varer eller tjenester. 

15) Betalingstjenesteyterne bør sikre at opplysningene om oppdragsgiveren og den begunstigede ikke mangler eller er 

ufullstendige. 

16) For ikke å redusere betalingssystemenes effektivitet og for å skape en balanse mellom risikoen for at transaksjoner vil skje 

utenfor det offisielle systemet dersom det pålegges for strenge identifikasjonskrav, og den potensielle terrortrusselen som 

små pengeoverføringer utgjør, bør plikten til å kontrollere at opplysningene om oppdragsgiveren eller den begunstigede er 

riktige ved pengeoverføringer der en kontroll ennå ikke er utført, pålegges bare for enkeltoverføringer som overstiger 

1 000 euro, med mindre overføringen synes å være knyttet til andre pengeoverføringer som til sammen overstiger 

1 000 euro, pengene er mottatt eller utbetalt i kontanter eller i anonyme elektroniske penger, eller det er rimelig grunn til 

mistanke om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

17) Ved pengeoverføringer der kontrollen anses å ha blitt utført, bør betalingstjenesteytere ikke ha plikt til å kontrollere 

opplysningene om oppdragsgiveren eller den begunstigede som følger den enkelte pengeoverføring, forutsatt at forpliktel-

sene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849 er oppfylt.  

  

(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). 

(2) 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). 
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18) På bakgrunn av Unionens regelverksakter om betalingstjenester, dvs. europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 924/2009(1), europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012(2) og direktiv 2007/64/EF, bør det være 

tilstrekkelig å fastsette at bare forenklede opplysninger trenger å oversendes sammen med pengeoverføringer innenfor 

Unionen, for eksempel betalingskontonummer eller en entydig identifikasjon av transaksjonen. 

19) For å gjøre det mulig for de myndigheter som har ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger eller finansiering av 

terrorisme i tredjestater, å spore kilden til penger som anvendes for disse formål, bør pengeoverføringer fra Unionen til 

stater utenfor Unionen inneholde fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren og den begunstigede. Disse myndigheter 

bør få tilgang til fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren og den begunstigede utelukkende med sikte på å forebygge, 

avdekke og etterforske hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

20) Medlemsstatenes myndigheter med ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og de 

berørte rettsmyndigheter og myndigheter som har ansvar for å håndheve loven i medlemsstatene, bør styrke samarbeidet 

seg imellom og med berørte tredjestatsmyndigheter, herunder i utviklingsland, for ytterligere å øke åpenheten og 

fremme utvekslingen av opplysninger og beste praksis. 

21) Når det gjelder pengeoverføringer fra én enkelt oppdragsgiver til flere begunstigede som skal sendes i samlefiler som 

inneholder enkeltoverføringer fra Unionen til stater utenfor Unionen, bør det fastsettes at slike enkeltoverføringer bare skal 

inneholde oppdragsgiverens betalingskontonummer eller den entydige transaksjonsidentifikasjonen samt fullstendige 

opplysninger om den begunstigede, forutsatt at samlefilen inneholder fullstendige og kontrollerte opplysninger om 

oppdragsgiveren og fullstendige og sporbare opplysninger om den begunstigede. 

22) For å kunne kontrollere om de nødvendige opplysningene om oppdragsgiveren og den begunstigede følger pengeover-

føringene, og for å bidra til å identifisere mistenkelige transaksjoner, bør den begunstigedes betalingstjenesteyter og yteren 

av mellomliggende betalingstjenester ha innført effektive framgangsmåter for å avdekke om opplysningene om 

oppdragsgiveren og den begunstigede mangler eller er ufullstendige. Der dette er relevant, bør disse framgangsmåtene 

omfatte overvåking i ettertid eller sanntid. Vedkommende myndigheter bør sikre at betalingstjenesteytere gjennom hele 

betalingskjeden tar med nødvendige opplysninger om transaksjonen i den elektroniske overføringen eller i en tilhørende 

melding. 

23) I betraktning av den potensielle risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som anonyme overføringer 

utgjør, er det hensiktsmessig å fastsette at betalingstjenesteytere skal kreve opplysninger om oppdragsgiveren og den 

begunstigede. I tråd med den risikobaserte metoden FATF har utviklet, bør det identifiseres områder med henholdsvis 

lavere og høyere risiko for å kunne motvirke risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme på en mer 

målrettet måte. Derfor bør oppdragsgiverens betalingstjenesteyter og yteren av mellomliggende betalingstjenester ha 

effektive risikobaserte framgangsmåter som kommer til anvendelse i tilfeller der en pengeoverføring mangler de 

nødvendige opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede, for at de skal kunne avgjøre om de skal utføre, 

avvise eller innstille overføringen, og for å kunne fastslå hvilke hensiktsmessige oppfølgingstiltak de bør treffe. 

24) Den begunstigedes betalingstjenesteyter og yteren av mellomliggende betalingstjenester bør utvise særlig aktsomhet og 

vurdere risikoen dersom vedkommende blir oppmerksom på at opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede 

mangler eller er ufullstendige, og bør rapportere mistenkelige transaksjoner til vedkommende myndigheter i samsvar 

med rapporteringspliktene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849 og nasjonale tiltak som innarbeider nevnte direktiv. 

25) Bestemmelsene om pengeoverføringer der opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede mangler eller er 

ufullstendige, får anvendelse uten at dette berører pliktene for betalingstjenesteytere og ytere av mellomliggende 

betalingstjenester til å innstille og/eller avvise pengeoverføringer som er i strid med sivilrettslige, forvaltningsrettslige 

eller strafferettslige bestemmelser. 

26) For å hjelpe betalingstjenesteyterne med å få effektive framgangsmåter på plass for å kunne avdekke tilfeller der de 

mottar pengeoverføringer der opplysningene om oppdragsgiveren eller den begunstigede mangler eller er ufullstendige, 

og for å kunne treffe oppfølgingstiltak bør Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 924/2009 av 16. september 2009 om betalinger på tvers av landegrensene i Fellesskapet og 

oppheving av forordning (EF) nr. 2560/2001 (EUT L 266 av 9.10.2009, s. 11). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012 av 14. mars 2012 om tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer 

og direkte debiteringer i euro og om endring av forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 av 30.3.2012, s. 22). 
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EBA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(1), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske myndighet for forsikring og tjenestepensjoner, EIOPA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1094/2010(2), og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, 

ESMA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(3), utstede retningslinjer. 

27) For å gjøre det mulig raskt å treffe tiltak i kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme bør 

betalingstjenesteytere svare raskt på anmodninger om opplysninger om oppgavegiveren og den begunstigede fra de 

myndigheter som har ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme i den medlemsstat der 

disse betalingstjenesteyterne er etablert. 

28) Antallet virkedager i medlemsstaten til oppdragsgiverens betalingstjenesteyter avgjør antallet dager tilgjengelig for 

besvarelse av anmodninger om opplysninger om oppdragsgiveren. 

29) Ettersom det i etterforskningen av straffesaker ikke alltid er mulig å identifisere de nødvendige opplysningene eller de 

involverte personene før mange måneder eller til og med år etter den opprinnelige pengeoverføringen, og for å kunne få 

tilgang til viktige bevis i etterforskningen bør det fastsettes at betalingstjenesteytere skal oppbevare opplysninger om 

oppdragsgiveren og den begunstigede i et visst tidsrom med sikte på å forebygge, avdekke og etterforske hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme. Dette tidsrommet bør være begrenset til fem år, og deretter bør alle person-

opplysninger slettes, med mindre noe annet er fastsatt i nasjonal rett. Dersom det er nødvendig for å forebygge, avdekke 

eller etterforske hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, bør medlemsstatene, etter å ha gjennomført en 

vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av tiltaket, ha anledning til å tillate eller kreve at opplysningene 

skal oppbevares i et ytterligere tidsrom av inntil fem år, uten at det berører nasjonal strafferett om bevis som får 

anvendelse i pågående etterforskning i straffesaker og rettergang. 

30) For å forbedre overholdelsen av denne forordning, og i samsvar med kommisjonsmeldingen av 9. 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. Administrative sanksjoner og forvaltningsmessige 

tiltak bør fastsettes, og i betraktning av hvor viktig kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er, 

bør medlemsstatene fastsette sanksjoner og tiltak som er effektive og forholdsmessige og virker avskrekkende. 

Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen og Felleskomiteen for EBA, EIOPA og ESMA (heretter kalt «de 

europeiske tilsynsmyndighetene») om dette. 

31) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av kapittel V i denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Slik myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(4). 

32) En rekke stater og territorier som ikke utgjør en del av Unionens territorium, inngår i en monetær union med en 

medlemsstat, tilhører en medlemsstats valutaområde eller har undertegnet en monetær avtale med Unionen representert 

ved en medlemsstat, og har betalingstjenesteytere som deltar direkte eller indirekte i betalings- og oppgjørssystemer i 

denne medlemsstaten. For å unngå at anvendelsen av denne forordning på pengeoverføringer mellom de berørte 

medlemsstater og disse statene eller territoriene får en betydelig negativ innvirkning på økonomien i disse statene eller 

territoriene, bør det åpnes for at slike pengeoverføringer kan behandles som pengeoverføringer innenfor de berørte 

medlemsstater.  

  

(1) 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). 

(2) 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). 

(3) 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 kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(4) 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). 
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33) I betraktning av antallet endringer som ville måtte gjøres av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006(1) 

i henhold til denne forordning, bør nevnte forordning av klarhetshensyn oppheves. 

34) Ettersom målene for denne forordning ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets 

omfang eller 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. 

35) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og de prinsipper som er anerkjent i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv (artikkel 7), retten til vern 

av personopplysninger (artikkel 8), retten til effektiv klageadgang og rettferdig rettergang (artikkel 47) og forbudet mot 

gjentatt straffeforfølgning. 

36) For å sikre smidig innføring av rammen for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme bør 

datoen for anvendelse av denne forordning være den samme som fristen for innarbeiding av direktiv (EU) 2015/849. 

37) EUs datatilsyn har blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(2) og avga en uttalelse 4. juli 2013(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes regler for opplysninger om oppdragsgivere og begunstigede som skal følge pengeoverføringer i 

enhver valuta, med sikte på å forebygge, avdekke og etterforske hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, når minst 

en av betalingstjenesteyterne som er involvert i pengeoverføringen, er etablert i Unionen. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på pengeoverføringer i enhver valuta som sendes eller mottas av en betalingstjenesteyter 

eller en yter av mellomliggende betalingstjenester som er etablert i Unionen. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på tjenestene omhandlet i artikkel 3 bokstav a)–m) og o) i direktiv 2007/64/EF. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på pengeoverføringer som utføres ved hjelp av et betalingskort, et betalings-

instrument for elektroniske penger, en mobiltelefon eller en annen forhånds- eller etterhåndsbetalt digital innretning eller  

IT-innretning med lignende egenskaper, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kortet, instrumentet eller innretningen brukes utelukkende til å betale for varer eller tjenester. 

b)  Nummeret på kortet, instrumentet eller innretningen følger alle overføringer som er forbundet med transaksjonen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006 av 15. november 2006 om opplysninger om oppdragsgiveren som skal følge med 

pengeoverføringer (EUT L 345 av 8.12.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1). 

(3) EUT C 32 av 4.2.2014, s. 9. 
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Denne forordning får imidlertid anvendelse når et betalingskort, et betalingsinstrument for elektroniske penger, en mobiltelefon 

eller en annen forhånds- eller etterhåndsbetalt digital innretning eller IT-innretning med lignende egenskaper brukes til å utføre 

en pengeoverføring fra en person til en annen. 

4.  Denne forordning får ikke anvendelse på personer som ikke driver annen virksomhet enn å konvertere papirdokumenter til 

elektroniske data, og som gjør dette i henhold til en avtale med en betalingstjenesteyter, eller på personer som ikke driver annen 

virksomhet enn å forsyne betalingstjenesteytere med meldingssystemer eller andre støttesystemer for pengeoverføringer eller 

med avregnings- og oppgjørssystemer. 

Denne forordning får ikke anvendelse på pengeoverføringer 

a)  der oppdragsgiveren tar ut kontanter fra sin egen betalingskonto, 

b)  som overfører penger til offentlige myndigheter til betaling av skatter, bøter eller andre avgifter innenfor en medlemsstat, 

c)  der både oppdragsgiveren og den begunstigede er betalingstjenesteytere som opptrer på egne vegne, 

d)  som utføres gjennom utveksling av bilder av sjekker, herunder trunkerte sjekker. 

5.  En medlemsstat kan beslutte ikke å anvende denne forordning på pengeoverføringer innenfor sitt territorium til en 

begunstigets betalingskonto som utelukkende tillater betaling for yting av varer eller tjenester, forutsatt at samtlige av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Betalingstjenesteyteren er omfattet av direktiv (EU) 2015/849. 

b)  Den begunstigedes betalingstjenesteyter har mulighet til, ved hjelp av en entydig transaksjonsidentifikasjon, å spore 

pengeoverføringen via den begunstigede tilbake til den personen som har en avtale med den begunstigede om yting av varer 

eller tjenester. 

c)  Pengeoverføringens beløp overstiger ikke 1000 euro. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «finansiering av terrorisme» finansiering av terrorisme som definert i artikkel 1 nr. 5 i direktiv (EU) 2015/849, 

2) «hvitvasking av penger» de hvitvaskingsvirksomhetene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 og 4 i direktiv (EU) 2015/849, 

3) «oppdragsgiver» en person som innehar en betalingskonto og tillater en pengeoverføring fra denne betalingskontoen, eller, 

dersom det ikke finnes noen betalingskonto, som gir ordre om en pengeoverføring, 

4) «begunstiget» den personen som er den tiltenkte mottaker av pengeoverføringen, 

5) «betalingstjenesteyter» de kategorier betalingstjenesteytere som det vises til i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 2007/64/EF, fysiske 

eller juridiske personer som omfattes av et av unntakene i artikkel 26 i samme direktiv, samt juridiske personer som 

omfattes av et av unntakene i henhold til artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF(1), og som yter 

pengeoverføringstjenester, 

6) «yter av mellomliggende betalingstjenester» en betalingstjenesteyter som ikke er oppdragsgiverens eller den begunstigedes 

betalingstjenesteyter, og som tar imot og effektuerer en pengeoverføring på vegne av oppdragsgiverens eller den 

begunstigedes betalingstjenesteyter eller på vegne av en annen yter av mellomliggende betalingstjenester, 

7) «betalingskonto» en betalingskonto som definert i artikkel 4 nr. 14 i direktiv 2007/64/EF, 

8) «midler» midler som definert i artikkel 4 nr. 15 i direktiv 2007/64/EF,  

  

(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). 
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9) «pengeoverføring» enhver transaksjon som i det minste delvis utføres elektronisk på vegne av en oppdragsgiver gjennom 

en betalingstjenesteyter, med sikte på å stille midler til rådighet for en begunstiget hos en betalingstjenesteyter, uavhengig 

av om oppdragsgiveren og den begunstigede er samme person, og uavhengig av om oppdragsgiverens og den begunstige-

des betalingstjenesteyter er samme person, herunder 

a)  en kredittoverføring som definert i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EU) nr. 260/2012, 

b)  en direkte debitering som definert i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 260/2012, 

c)  en pengeoverføring som definert i artikkel 4 nr. 13 i direktiv 2007/64/EF, enten innenlandsk eller over landegrensene, 

d)  en overføring utført ved hjelp av et betalingskort, et betalingsinstrument for elektroniske penger, en mobiltelefon eller 

en annen forhånds- eller etterhåndsbetalt digital innretning eller IT-innretning med lignende egenskaper, 

10) «samleoverføring» en pakke av flere enkeltoverføringer av midler som sendes samlet, 

11) «entydig transaksjonsidentifikasjon» en kombinasjon av bokstaver, tall eller symboler som fastsettes av betalingstjenesteyteren 

i samsvar med protokoller for betalings- og oppgjørssystemer eller meldingssystemer som brukes til å utføre pengeover-

føringen, og som gjør det mulig å spore transaksjonen tilbake til oppdragsgiveren og den begunstigede, 

12) «pengeoverføring fra en person til en annen» en transaksjon mellom fysiske personer som i egenskap av forbrukere handler 

for et formål som ligger utenfor deres nærings- eller yrkesvirksomhet. 

KAPITTEL II 

PLIKTER FOR BETALINGSTJENESTEYTERE 

AVSNITT 1 

Plikter for oppdragsgiverens betalingstjenesteyter 

Artikkel 4 

Opplysninger som skal følge pengeoverføringer 

1.  Oppdragsgiverens betalingstjenesteyter skal sikre at pengeoverføringer følges av følgende opplysninger om oppdrags-

giveren: 

a)  Oppdragsgiverens navn. 

b)  Oppdragsgiverens betalingskontonummer. 

c)  Oppdragsgiverens adresse, offisielle personlige dokumentnummer, kundeidentifikasjonsnummer eller fødselsdato og 

fødested. 

2.  Oppdragsgiverens betalingstjenesteyter skal sikre at pengeoverføringer følges av følgende opplysninger om den 

begunstigede: 

a)  Den begunstigedes navn. 

b)  Den begunstigedes betalingskontonummer. 

3.  Som unntak fra nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav b) skal oppdragsgiverens betalingstjenesteyter, når det gjelder en overføring 

som ikke foretas til eller fra en betalingskonto, sikre at pengeoverføringen følges av en entydig transaksjonsidentifikasjon og ikke 

av betalingskontonumrene. 

4.  Før midlene overføres, skal oppdragsgiverens betalingstjenesteyter kontrollere, på grunnlag av dokumenter, data eller 

opplysninger innhentet fra en pålitelig og uavhengig kilde, at opplysningene nevnt i nr. 1 er korrekte. 

5.  Kontrollen nevnt i nr. 4 skal anses å ha blitt utført dersom 

a)  oppdragsgiverens identitet er kontrollert i samsvar med artikkel 13 i direktiv (EU) 2015/849 og opplysningene innhentet 

ved kontrollen er lagret i samsvar med artikkel 40 i nevnte direktiv, eller 

b)  oppdragsgiveren er omfattet av artikkel 14 nr. 5 i direktiv (EU) 2015/849.  
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6.  Uten at det berører unntakene fastsatt i artikkel 5 og 6 skal oppdragsgiverens betalingstjenesteyter ikke utføre noen 

pengeoverføringer før den har sikret seg at alle krav i denne artikkel er oppfylt. 

Artikkel 5 

Pengeoverføringer innenfor Unionen 

1.  Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 og 2 skal pengeoverføringer der alle betalingstjenesteytere i betalingskjeden er etablert i 

Unionen, følges av minst både oppdragsgiverens og den begunstigedes betalingskontonummer eller, dersom artikkel 4 nr. 3 

kommer til anvendelse, den entydige transaksjonsidentifikasjonen, uten at dette berører opplysningskravene fastsatt i forordning 

(EU) nr. 260/2012, der det er relevant. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal oppdragsgiverens betalingstjenesteyter innen tre virkedager etter å ha mottatt en anmodning om 

opplysninger fra den begunstigedes betalingstjenesteyter eller fra yteren av mellomliggende betalingstjenester, gjøre 

tilgjengelig følgende: 

a)  For pengeoverføringer som overstiger 1 000 euro, uten hensyn til om overføringene utføres i én enkelt transaksjon eller 

flere transaksjoner som synes å henge sammen, de opplysningene om oppdragsgiveren eller den begunstigede som er nevnt 

i artikkel 4. 

b)  For pengeoverføringer som ikke overstiger 1 000 euro, og som ikke synes å være knyttet til andre pengeoverføringer som 

sammen med den aktuelle overføringen overstiger 1 000 euro, minst 

i)  navnet på oppdragsgiveren og den begunstigede og 

ii)  oppdragsgiverens og den begunstigedes betalingskontonummer eller, dersom artikkel 4 nr. 3 kommer til anvendelse, 

den entydige transaksjonsidentifikasjonen. 

3.  Som unntak fra artikkel 4 nr. 4 trenger ikke oppdragsgiverens betalingstjenesteyter, når det gjelder pengeoverføringene 

nevnt i nr. 2 bokstav b), å kontrollere opplysningene om oppdragsgiveren med mindre oppdragsgiverens betalingstjenesteyter 

a)  har mottatt pengene som skal overføres, i kontanter eller i anonyme elektroniske penger eller 

b)  har rimelig grunn til mistanke om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

Artikkel 6 

Pengeoverføringer til stater utenfor Unionen 

1.  Ved en samleoverføring fra én enkelt oppdragsgiver der den begunstigedes betalingstjenesteytere er etablert utenfor 

Unionen, får artikkel 4 nr. 1 ikke anvendelse på de enkeltoverføringene som er samlet, forutsatt at samlefilen inneholder 

opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 1, 2 og 3, at opplysningene har blitt kontrollert i samsvar med artikkel 4 nr. 4 og 5, og at 

enkeltoverføringene inneholder oppdragsgiverens betalingskontonummer eller, dersom artikkel 4 nr. 3 kommer til anvendelse, 

den entydige transaksjonsidentifikasjonen. 

2.  Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 og uten at det berører opplysningene som kreves i henhold til forordning (EU) 

nr. 260/2012, der det er relevant, skal pengeoverføringer som ikke overstiger 1 000 euro, og som ikke synes å være knyttet til 

andre pengeoverføringer som sammen med den aktuelle overføringen overstiger 1 000 euro, og der den begunstigedes 

betalingstjenesteyter er etablert utenfor Unionen, følges av minst følgende opplysninger: 

a)  Navnet på oppdragsgiveren og den begunstigede. 

b)  Oppdragsgiverens og den begunstigedes betalingskontonummer eller, dersom artikkel 4 nr. 3 kommer til anvendelse, den 

entydige transaksjonsidentifikasjonen. 

Som unntak fra artikkel 4 nr. 4 trenger ikke oppdragsgiverens betalingstjenesteyter å kontrollere opplysningene om 

oppdragsgiveren som nevnt i dette nummer, med mindre oppdragsgiverens betalingstjenesteyter 

a)  har mottatt pengene som skal overføres, i kontanter eller i anonyme elektroniske penger eller 

b)  har rimelig grunn til mistanke om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.  
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AVSNITT 2 

Plikter for den begunstigedes betalingstjenesteyter 

Artikkel 7 

Avdekking av manglende opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede 

1.  Den begunstigedes betalingstjenesteyter skal gjennomføre effektive framgangsmåter for å avdekke om feltene med 

opplysninger om oppdragsgiveren og den begunstigede i meldingssystemet eller betalings- og oppgjørssystemet som brukes til å 

utføre pengeoverføringen, er utfylt med tillatte tegn eller inndata i henhold til reglene for systemet. 

2.  Den begunstigedes betalingstjenesteyter skal gjennomføre effektive framgangsmåter, herunder overvåking i ettertid eller 

sanntid, der det er relevant, for å avdekke om følgende opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede mangler: 

a)  For pengeoverføringer der oppdragsgiverens betalingstjenesteyter er etablert i Unionen, opplysningene nevnt i artikkel 5. 

b)  For pengeoverføringer der oppdragsgiverens betalingstjenesteyter er etablert utenfor Unionen, opplysningene nevnt i 

artikkel 4 nr. 1 og 2. 

c)  For samleoverføringer der oppdragsgiverens betalingstjenesteyter er etablert utenfor Unionen, opplysningene nevnt i 

artikkel 4 nr. 1 og 2 for den aktuelle samleoverføringen. 

3.  Ved pengeoverføringer som overstiger 1 000 euro, uten hensyn til om overføringene utføres i én enkelt transaksjon eller 

flere transaksjoner som synes å henge sammen, skal den begunstigedes betalingstjenesteyter, før den begunstigedes 

betalingskonto krediteres eller midlene gjøres tilgjengelige for den begunstigede, kontrollere, på grunnlag av dokumenter, data 

eller opplysninger innhentet fra en pålitelig og uavhengig kilde, at opplysningene nevnt i nr. 2 er korrekte, uten at dette berører 

kravene fastsatt i artikkel 69 og 70 i direktiv 2007/64/EF. 

4.  Ved pengeoverføringer som ikke overstiger 1 000 euro, og som ikke synes å være knyttet til andre pengeoverføringer som 

sammen med den aktuelle overføringen overstiger 1 000 euro, trenger ikke den begunstigedes betalingstjenesteyter å kontrollere 

at opplysningene om den begunstigede er korrekte, med mindre den begunstigedes betalingstjenesteyter 

a)  utbetaler midlene i kontanter eller i anonyme elektroniske penger eller 

b)  har rimelig grunn til mistanke om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. 

5.  Kontrollen nevnt i nr. 3 og 4 skal anses å ha blitt utført dersom 

a)  den begunstigedes identitet er kontrollert i samsvar med artikkel 13 i direktiv (EU) 2015/849 og opplysningene innhentet 

ved kontrollen er lagret i samsvar med artikkel 40 i nevnte direktiv, eller 

b)  den begunstigede er omfattet av artikkel 14 nr. 5 i direktiv (EU) 2015/849. 

Artikkel 8 

Pengeoverføringer med manglende eller ufullstendige opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede 

1.  Den begunstigedes betalingstjenesteyter skal gjennomføre effektive risikobaserte framgangsmåter, herunder framgangsmåter 

som bygger på risikovurderingen nevnt i artikkel 13 i direktiv (EU) 2015/849, for å avgjøre om en pengeoverføring som mangler 

fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede, skal utføres, avvises eller innstilles, og for å treffe 

hensiktsmessige oppfølgingstiltak. 

Dersom den begunstigedes betalingstjenesteyter ved mottak av pengeoverføringer blir oppmerksom på at opplysningene nevnt i 

artikkel 4 nr. 1 og 2, artikkel 5 nr. 1 eller artikkel 6 mangler eller er ufullstendige eller ikke er fylt ut med tillatte tegn eller 

inndata i henhold til reglene for meldingssystemet eller betalings- og oppgjørssystemet som nevnt i artikkel 7 nr. 1, skal den 

begunstigedes betalingstjenesteyter på grunnlag av en risikovurdering avvise overføringen eller anmode om de nødvendige 

opplysninger om oppdragsgiveren og den begunstigede før eller etter at den begunstigedes betalingskonto krediteres eller 

midlene gjøres tilgjengelige for den begunstigede.  
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2.  Dersom en betalingstjenesteyter gjentatte ganger unnlater å oppgi de nødvendige opplysninger om oppdragsgiveren eller 

den begunstigede, skal den begunstigedes betalingstjenesteyter treffe tiltak, som i første omgang kan omfatte utsending av 

advarsler og fastsettelse av frister, og deretter avvise framtidige pengeoverføringer fra denne betalingstjenesteyteren eller 

begrense eller avslutte forretningsforbindelsen med denne betalingstjenesteyteren. 

Den begunstigedes betalingstjenesteyter skal rapportere forholdet og redegjøre for de tiltak som er truffet, til vedkommende 

myndighet som har ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene som gjelder bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, blir overholdt. 

Artikkel 9 

Vurdering og rapportering 

Den begunstigedes betalingstjenesteyter skal anse manglende eller ufullstendige opplysninger om oppdragsgiveren eller den 

begunstigede som en faktor i vurderingen av om en pengeoverføring eller en tilknyttet transaksjon er mistenkelig, og om den 

skal rapporteres til enheten for finansiell etterretning (Financial Intelligence Unit, FIU) i samsvar med direktiv (EU) 2015/849. 

AVSNITT 3 

Plikter for ytere av mellomliggende betalingstjenester 

Artikkel 10 

Oppbevaring av opplysninger om oppdragsgiveren og den begunstigede sammen med overføringen 

Ytere av mellomliggende betalingstjenester skal sikre at alle opplysninger som mottas om oppdragsgiveren og den begunstigede 

sammen med en pengeoverføring, oppbevares sammen med overføringen. 

Artikkel 11 

Avdekking av manglende opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede 

1.  Yteren av mellomliggende betalingstjenester skal gjennomføre effektive framgangsmåter for å avdekke om feltene med 

opplysninger om oppdragsgiveren og den begunstigede i meldingssystemet eller betalings- og oppgjørssystemet som brukes til 

å utføre pengeoverføringen, er utfylt med tillatte tegn eller inndata i henhold til reglene for systemet. 

2.  Yteren av mellomliggende betalingstjenester skal gjennomføre effektive framgangsmåter, herunder overvåking i ettertid 

eller sanntid, der det er relevant, for å avdekke om følgende opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede mangler: 

a)  For pengeoverføringer der oppdragsgiverens og den begunstigedes betalingstjenesteyter er etablert i Unionen, opplysningene 

nevnt i artikkel 5. 

b)  For pengeoverføringer der oppdragsgiverens eller den begunstigedes betalingstjenesteyter er etablert utenfor Unionen, 

opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2. 

c)  For samleoverføringer der oppdragsgiverens eller den begunstigedes betalingstjenesteyter er etablert utenfor Unionen, 

opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2 for den aktuelle samleoverføringen. 

Artikkel 12 

Pengeoverføringer med manglende opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede 

1.  Yteren av mellomliggende betalingstjenester skal utarbeide effektive risikobaserte framgangsmåter for å avgjøre om en 

pengeoverføring som mangler nødvendige opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede, skal utføres, avvises eller 

innstilles, og for å treffe hensiktsmessige oppfølgingstiltak.  
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Dersom yteren av mellomliggende betalingstjenester ved mottak av pengeoverføringer blir oppmerksom på at opplysningene 

nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2, artikkel 5 nr. 1 eller artikkel 6 mangler eller ikke er fylt ut med tillatte tegn eller inndata i henhold 

til reglene for meldingssystemet eller betalings- og oppgjørssystemet som nevnt i artikkel 7 nr. 1, skal den på grunnlag av en 

risikovurdering avvise overføringen eller anmode om de nødvendige opplysninger om oppdragsgiveren og den begunstigede før 

eller etter at pengeoverføringen utføres. 

2.  Dersom en betalingstjenesteyter gjentatte ganger unnlater å oppgi de nødvendige opplysninger om oppdragsgiveren eller 

den begunstigede, skal yteren av mellomliggende betalingstjenester treffe tiltak, som i første omgang kan omfatte utsending av 

advarsler og fastsettelse av frister, og deretter avvise framtidige pengeoverføringer fra denne betalingstjenesteyteren eller 

begrense eller avslutte forretningsforbindelsen med denne betalingstjenesteyteren. 

Yteren av mellomliggende betalingstjenester skal rapportere forholdet og redegjøre for de tiltak som er truffet, til vedkommende 

myndighet som har ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene som gjelder bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme, blir overholdt. 

Artikkel 13 

Vurdering og rapportering 

Yteren av mellomliggende betalingstjenester skal anse manglende opplysninger om oppdragsgiveren eller den begunstigede 

som en faktor i vurderingen av om en pengeoverføring eller en tilknyttet transaksjon er mistenkelig, og om den skal rapporteres 

til enheten for finansiell etterretning i samsvar med direktiv (EU) 2015/849. 

KAPITTEL III 

OPPLYSNINGER, VERN AV PERSONOPPLYSNINGER OG OPPBEVARING AV OPPLYSNINGER 

Artikkel 14 

Formidling av opplysninger 

Betalingstjenesteytere skal i samsvar med framgangsmåtene i nasjonal rett i medlemsstaten der de er etablert, straks gi 

utfyllende svar på anmodninger fra utelukkende de myndigheter som har ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger eller 

finansiering av terrorisme i den berørte medlemsstaten, med hensyn til opplysningene som kreves i henhold til denne 

forordning, herunder gjennom et sentralt kontaktpunkt i samsvar med artikkel 45 nr. 9 i direktiv (EU) 2015/849, dersom et slikt 

kontaktpunkt er utpekt. 

Artikkel 15 

Vern av personopplysninger 

1.  Behandling av personopplysninger i henhold til denne forordning omfattes av direktiv 95/46/EF, slik dette er innarbeidet i 

nasjonal rett. Personopplysninger som behandles i henhold til denne forordning av Kommisjonen eller av de europeiske 

tilsynsmyndighetene, omfattes også av forordning (EF) nr. 45/2001. 

2.  Personopplysninger skal behandles av betalingstjenesteytere på grunnlag av denne forordning utelukkende med sikte på å 

forebygge hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og skal ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med 

disse formålene. Behandling av personopplysninger på grunnlag av denne forordning for kommersielle formål skal være 

forbudt. 

3.  Betalingstjenesteytere skal gi nye kunder de opplysninger som kreves i henhold til artikkel 10 i direktiv 95/46/EF, før de 

oppretter en forretningsforbindelse eller utfører en enkeltstående transaksjon. Disse opplysningene skal særlig omfatte generell 

informasjon om betalingstjenesteyteres juridiske forpliktelser i henhold til denne forordning når de behandler personopplysninger 

med sikte på å forebygge hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 

4.  Betalingstjenesteyterne skal sikre at opplysningene behandles fortrolig.  
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Artikkel 16 

Oppbevaring av opplysninger 

1.  Opplysningene om oppdragsgiveren og den begunstigede skal ikke oppbevares lenger enn det som er strengt nødvendig. 

Oppdragsgiverens og den begunstigedes betalingstjenesteytere skal oppbevare opplysningene nevnt i artikkel 4–7 i fem år. 

2.  Ved utløpet av oppbevaringstiden nevnt i nr. 1 skal betalingstjenesteyterne sikre at personopplysningene slettes, med mindre 

noe annet er fastsatt i nasjonal rett, som skal bestemme under hvilke omstendigheter betalingstjenesteyterne deretter kan eller skal 

oppbevare opplysningene. Medlemsstatene kan tillate eller kreve oppbevaring i lengre tid først etter at de har foretatt en grundig 

vurdering av nødvendigheten og forholdsmessigheten av slik videre oppbevaring, og forutsatt at de anser at dette er nødvendig for å 

kunne forebygge, avdekke eller etterforske hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. Oppbevaringstiden skal ikke 

forlenges med mer enn fem år. 

3.  Dersom det per 25. juni 2015 pågår rettergang i en medlemsstat som gjelder forebygging eller avdekking av antatte tilfeller av 

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme eller etterforsknings- eller påtalemessige skritt i den anledning, og en 

betalingstjenesteyter har opplysninger eller dokumenter som gjelder den aktuelle saken, kan betalingstjenesteyteren oppbevare 

disse opplysningene eller dokumentene i samsvar med nasjonal rett i fem år fra og med 25. juni 2015. Medlemsstatene kan, uten at 

det berører nasjonal strafferett om bevis som får anvendelse i pågående etterforskning i straffesaker og rettergang, tillate eller kreve 

at slike opplysninger eller dokumenter oppbevares i ytterligere fem år dersom det er godtgjort at fortsatt oppbevaring er et 

nødvendig og forholdsmessig tiltak for å kunne forebygge eller avdekke antatte tilfeller av hvitvasking av penger eller finansiering 

av terrorisme eller foreta etterforsknings- eller påtalemessige skritt i den anledning. 

KAPITTEL IV 

SANKSJONER OG OVERVÅKING 

Artikkel 17 

Administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak 

1.  Uten at det berører retten til å fastsette og ilegge strafferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene fastsette regler for 

administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak som kan anvendes ved overtredelse av bestemmelsene i denne 

forordning, og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Sanksjonene og tiltakene skal være effektive og 

forholdsmessige, virke avskrekkende og være i overensstemmelse med dem som er fastsatt i samsvar med kapittel VI avsnitt 4 i 

direktiv (EU) 2015/849. 

Medlemsstatene kan vedta at de ikke skal fastsette regler for administrative sanksjoner eller forvaltningsmessige tiltak ved 

overtredelse av bestemmelsene i denne forordning som omfattes av strafferettslige sanksjoner i henhold til deres nasjonale rett. 

I så tilfelle skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om de relevante strafferettslige bestemmelsene. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at de ved overtredelse av bestemmelsene i denne forordning, i tilfeller der betalingstjenesteyterne 

er pålagt plikter, har sanksjoner eller tiltak som kan anvendes, med forbehold for nasjonal rett, på medlemmene av ledelsesorganet 

og på enhver annen fysisk person som i henhold til nasjonal rett har ansvar for overtredelsen. 

3.  Medlemsstatene skal innen 26. juni 2017 underrette Kommisjonen og Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene 

om reglene nevnt i nr. 1. De skal straks underrette Kommisjonen og Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyndighetene om 

eventuelle senere endringer av dem. 

4.  I samsvar med artikkel 58 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/849 skal vedkommende myndigheter gis den tilsyns- og grans-

kingsmyndighet de trenger for å kunne utføre sine oppgaver. Vedkommende myndigheter skal under utøvelsen av sin myndighet til 

å ilegge administrative sanksjoner og iverksette forvaltningsmessige tiltak ha et nært samarbeid for å sikre at administrative 

sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak gir de ønskede virkningene, og de skal samordne sine handlinger i forbindelse med 

tverrnasjonale saker.  



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/301 

 

5.  Medlemsstatene skal sikre at juridiske personer kan holdes ansvarlige for overtredelsene nevnt i artikkel 18 som er begått 

til deres fordel av en person som handler alene eller som del av et organ under den juridiske personen, og som har en ledende 

stilling hos den juridiske personen, basert på 

a)  fullmakt til å representere den juridiske personen, 

b)  myndighet til å treffe beslutninger på vegne av den juridiske personen eller 

c)  myndighet til å utøve kontroll innenfor den juridiske personen. 

6.  Medlemsstatene skal også sørge for at juridiske personer kan holdes ansvarlige dersom manglende tilsyn eller kontroll fra 

en person som nevnt i nr. 5 har gjort det mulig for en person under den juridiske personens myndighet å begå en av over-

tredelsene nevnt i artikkel 18 til fordel for den juridiske personen. 

7.  Vedkommende myndigheter skal utøve sin myndighet til å ilegge administrative sanksjoner og iverksette forvaltnings-

messige tiltak i samsvar med denne forordning på en av følgende måter: 

a)  Direkte. 

b)  I samarbeid med andre myndigheter. 

c)  På eget ansvar ved delegering til slike andre myndigheter. 

d)  Etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter. 

Vedkommende myndigheter skal under utøvelsen av sin myndighet til å ilegge administrative sanksjoner og iverksette forvalt-

ningsmessige tiltak ha et nært samarbeid for å sikre at administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak gir de ønskede 

virkningene, og de skal samordne sine handlinger i forbindelse med tverrnasjonale saker. 

Artikkel 18 

Særlige bestemmelser 

Medlemsstatene skal sikre at deres administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak minst omfatter de som er fastsatt i 

artikkel 59 nr. 2 og 3 i direktiv (EU) 2015/849, ved følgende overtredelser av denne forordning: 

a)  Gjentatt eller systematisk unnlatelse fra en betalingstjenesteyters side med hensyn til å ta med de nødvendige opplysninger 

om oppdragsgiveren eller den begunstigede, i strid med artikkel 4, 5 eller 6. 

b)  Gjentatt, systematisk eller alvorlig unnlatelse fra en betalingstjenesteyters side med hensyn til å oppbevare opplysninger, i 

strid med artikkel 16. 

c)  Unnlatelse fra en betalingstjenesteyters side med hensyn til å gjennomføre effektive risikobaserte framgangsmåter, i strid 

med artikkel 8 eller 12. 

d)  Alvorlig unnlatelse fra en yter av mellomliggende betalingstjenesters side med hensyn til å overholde artikkel 11 eller 12. 

Artikkel 19 

Offentliggjøring av sanksjoner og tiltak 

I samsvar med artikkel 60 nr. 1, 2 og 3 i direktiv (EU) 2015/849 skal vedkommende myndigheter uten unødig opphold 

offentliggjøre ilagte administrative sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak som er iverksatt i tilfellene nevnt i artikkel 17 og 

18 i denne forordning, herunder opplysninger om overtredelsens type og karakter og identiteten til de personer som har ansvaret 

for den, dersom dette etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle er nødvendig og forholdsmessig. 

Artikkel 20 

Vedkommende myndigheters anvendelse av sanksjoner og tiltak 

1.  Når vedkommende myndigheter fastsetter hvilken type administrative sanksjoner eller forvaltningsmessige tiltak som skal 

anvendes, og størrelsen på administrative økonomiske sanksjoner, skal de ta hensyn til alle relevante omstendigheter, herunder 

omstendighetene angitt i artikkel 60 nr. 4 i direktiv (EU) 2015/849.  
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2.  Når det gjelder ilagte administrative sanksjoner eller forvaltningsmessige tiltak som er iverksatt i samsvar med denne 

forordning, får artikkel 62 i direktiv (EU) 2015/849 anvendelse. 

Artikkel 21 

Rapportering av overtredelser 

1.  Medlemsstatene skal innføre effektive ordninger som oppmuntrer til rapportering til vedkommende myndigheter av 

overtredelser av denne forordning. 

Ordningene skal omfatte minst det som er nevnt i artikkel 61 nr. 2 i direktiv (EU) 2015/849. 

2.  Betalingstjenesteytere skal i samarbeid med vedkommende myndigheter fastsette hensiktsmessige interne framgangsmåter 

slik at deres ansatte eller personer i tilsvarende stilling skal kunne rapportere internt om overtredelser gjennom en sikker, 

uavhengig og anonym kanal, der framgangsmåtene står i forhold til den berørte betalingstjenesteyters art og størrelse. 

Artikkel 22 

Overvåking 

1.  Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter effektivt overvåker og treffer de nødvendige tiltak for å sikre at 

denne forordning overholdes, og gjennom effektive ordninger oppmuntrer til rapportering til vedkommende myndigheter av 

overtredelser av bestemmelsene i denne forordning. 

2.  Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 17 nr. 3 har underrettet Kommisjonen og Felleskomiteen for de europeiske 

tilsynsmyndighetene om reglene omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, skal Kommisjonen legge fram for Europaparlamentet og 

Rådet en rapport om anvendelsen av kapittel IV, særlig med hensyn til tverrnasjonale saker. 

KAPITTEL V 

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET 

Artikkel 23 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (heretter 

kalt «Komiteen»). Komiteen skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

KAPITTEL VI 

UNNTAK 

Artikkel 24 

Avtaler med stater og territorier som ikke utgjør en del av Unionens territorium 

1.  Kommisjonen kan bemyndige enhver medlemsstat til å inngå en avtale med en tredjestat eller et territorium som ligger 

utenfor det geografiske virkeområdet for TEU og TEUV som nevnt i TEUV artikkel 355 (heretter kalt «vedkommende stat eller 

territorium»), som inneholder unntak fra denne forordning, for å gjøre det mulig å behandle pengeoverføringer mellom nevnte 

stat eller territorium og den berørte medlemsstaten som pengeoverføringer innenfor medlemsstaten.  
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Slike avtaler kan tillates bare dersom samtlige av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Vedkommende stat eller territorium er i monetær union med den berørte medlemsstaten, utgjør en del av medlemsstatens 

valutaområde eller har undertegnet en monetær avtale med Unionen representert ved en medlemsstat. 

b)  Betalingstjenesteytere i vedkommende stat eller territorium deltar direkte eller indirekte i betalings- og oppgjørssystemer i 

medlemsstaten. 

c)  Vedkommende stat eller territorium krever at betalingstjenesteytere under dens jurisdiksjon anvender de samme reglene 

som dem fastsatt i denne forordning. 

2.  En medlemsstat som ønsker å inngå en avtale som nevnt i nr. 1, skal sende en anmodning til Kommisjonen og oppgi alle 

opplysninger som er nødvendige for at anmodningen skal kunne vurderes. 

3.  Når Kommisjonen mottar en slik anmodning, skal pengeoverføringer mellom medlemsstaten og vedkommende stat eller 

territorium midlertidig behandles som overføringer innenfor medlemsstaten, inntil det treffes beslutning i samsvar med denne 

artikkel. 

4.  Dersom Kommisjonen innen to måneder etter mottak av søknaden anser at den ikke har alle opplysninger som er nødvendige 

for å vurdere anmodningen, skal den ta kontakt med den berørte medlemsstaten og oppgi hvilke tilleggsopplysninger som kreves. 

5.  Innen én måned etter at Kommisjonen har mottatt alle de opplysningene den anser som nødvendige for å vurdere 

anmodningen, skal den underrette den anmodende medlemsstaten om dette og oversende kopi av anmodningen til de andre 

medlemsstatene. 

6.  Kommisjonen skal innen tre måneder etter underretningen nevnt i nr. 5 i denne artikkel treffe beslutning i samsvar med 

artikkel 23 nr. 2 om hvorvidt den berørte medlemsstaten skal få tillatelse til å inngå avtalen som anmodningen gjaldt. 

Kommisjonen skal under alle omstendigheter vedta en beslutning som nevnt i første ledd innen 18 måneder etter mottak av 

anmodningen. 

7.  Medlemsstater som har blitt bemyndiget til å inngå avtale med en stat eller et territorium som er berørt i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/43/EU(1), kommisjonsbeslutning 2010/259/EU(2), kommisjonsvedtak 

2009/853/EF(3) eller kommisjonsvedtak 2008/982/EF(4), skal innen 26. mars 2017 framlegge for Kommisjonen de oppdaterte 

opplysningene som er nødvendige for vurderingen i henhold til nr. 1 annet ledd bokstav c). 

Innen tre måneder etter at Kommisjonen har mottatt disse opplysningene, skal den granske de innsendte opplysningene for å 

sikre at vedkommende stat eller territorium krever at betalingstjenesteytere under dens jurisdiksjon anvender de samme reglene 

som dem fastsatt i denne forordning. Dersom Kommisjonen etter å ha gransket opplysningene anser at vilkåret fastsatt i nr. 1 

annet ledd bokstav c) ikke lenger er oppfylt, skal den oppheve kommisjonsbeslutningen, kommisjonsvedtaket eller 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/43/EU av 25. januar 2012 om bemyndigelse av Kongeriket Danmark til å inngå avtale med 

Grønland og Færøyene om at pengeoverføringer mellom Danmark og hvert av disse territoriene skal behandles som pengeoverføringer 

innenfor Danmark i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 24 av 27.1.2012, s. 12). 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/259/EU av 4. mai 2010 om bemyndigelse av Republikken Frankrike til å inngå avtale med Fyrstedømmet 

Monaco om at pengeoverføringer mellom Republikken Frankrike og Fyrstedømmet Monaco skal behandles som pengeoverføringer 

innenfor Republikken Frankrike i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 112 av 5.5.2010, s. 23). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/853/EF av 26. november 2009 om bemyndigelse av Frankrike til å inngå avtale med henholdsvis Saint Pierre og 

Miquelon, Mayotte, Ny-Caledonia, Fransk Polynesia og Wallis og Futuna om at pengeoverføringer mellom Frankrike og hvert av disse 

territoriene skal behandles som pengeoverføringer innenfor Frankrike i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1781/2006 (EUT L 312 av 27.11.2009, s. 71). 

(4) Kommisjonsvedtak 2008/982/EF av 8. desember 2008 om bemyndigelse av Det forente kongerike til å inngå avtale med Bailiwick of 

Jersey, Bailiwick of Guernsey og Isle of Man om at pengeoverføringer mellom Det forente kongerike og hvert av disse territoriene skal 

behandles som pengeoverføringer innenfor Det forente kongerike i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006 

(EUT L 352 av 31.12.2008, s. 34). 
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Artikkel 25 

Retningslinjer 

Innen 26. juni 2017 skal de europeiske tilsynsmyndighetene utstede retningslinjer til vedkommende myndigheter og 

betalingstjenesteytere i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning (EU) nr. 1094/2010 og forordning 

(EU) nr. 1095/2010 om tiltak som skal treffes i samsvar med denne forordning, særlig når det gjelder gjennomføringen av 

artikkel 7, 8, 11 og 12. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 26 

Oppheving av forordning (EF) nr. 1781/2006 

Forordning (EF) nr. 1781/2006 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegget. 

Artikkel 27 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 26. juni 2017. 

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

Utferdiget i Strasbourg 20. mai 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

 President Formann 

 _____  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/105 

av 27. oktober 2017 

om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 med hensyn til å tilføye Etiopia på listen over 

tredjestater med høy risiko i tabellen i punkt I i vedlegget(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet 

brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF(1), særlig 

artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionen skal sikre et effektivt vern av finanssystemets og det indre markeds integritet og ordnede virkemåte mot 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. I henhold til direktiv (EU) 2015/849 skal Kommisjonen derfor 

identifisere tredjestater med høy risiko som har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem. 

2) Ved identifisering av tredjestater med høy risiko er det nødvendig å ta hensyn til de seneste tilgjengelige opplysningene, 

særlig FATFs offentlige erklæringer, FATF-dokumentet «Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process» 

og FATF-rapporter fra tilsynsgruppen for internasjonalt samarbeid («International Cooperation Review Group»), når det 

gjelder hvilken risiko den enkelte tredjestat utgjør. 

3) FATF har konstatert at Etiopia har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet. 

4) Med tanke på det internasjonale finanssystemets høye integrasjonsnivå, den nære forbindelsen mellom markedsoperatørene, 

det store antallet transaksjoner over landegrensene til eller fra Unionen samt graden av markedsåpning anser Kommisjonen 

enhver trussel mot det internasjonale finanssystemet når det gjelder hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

også som en trussel mot Unionens finanssystem. 

5) I samsvar med de seneste relevante opplysningene har Kommisjonen i sin analyse konkludert med at Etiopia bør anses 

som en tredjestat med strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem i henhold til kriteriene i artikkel 9 i direktiv (EU) 

2015/849. Etiopia har imidlertid på høyt politisk plan skriftlig forpliktet seg til å avhjelpe de påviste manglene og har 

utarbeidet en handlingsplan med FATF som vil gjøre det mulig å oppfylle kravene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 24.1.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 251/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73. 
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Etiopia bør derfor tilføyes i tabellen i punkt I i vedlegget til delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675(1). 

Kommisjonen vil vurdere landets status på nytt på bakgrunn av gjennomføringen av ovennevnte forpliktelse. 

6) Delegert forordning (EU) 2016/1675 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I tabellen i punkt I i vedlegget til delegert forordning (EU) 2016/1675 tilføyes følgende rad: 

«10 Etiopia» 

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 27. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/849 

gjennom identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler (EUT L 254 av 20.9.2016, s. 1). 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/212 

av 13. desember 2017 

om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Sri Lanka, Trinidad og Tobago og 

Tunisia til tabellen i punkt I i vedlegget(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet 

brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF(1), særlig 

artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionen skal sikre et effektivt vern av finanssystemets og det indre markeds integritet og ordnede virkemåte mot 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. I henhold til direktiv (EU) 2015/849 skal Kommisjonen derfor 

identifisere tredjestater med høy risiko som har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem. 

2) Kommisjonen bør på passende tidspunkter gjennomgå listen over tredjestater med høy risiko i delegert forordning (EU) 

2016/1675(2) i lys av de framskrittene som gjøres i disse tredjestatene når det gjelder å avhjelpe strategiske mangler i 

ordningene for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Kommisjonen bør i sine vurderinger 

ta hensyn til nye opplysninger fra internasjonale organisasjoner og standardsettere, for eksempel de som offentliggjøres 

av innsatsgruppen for finansielle tiltak (FATF). I lys av disse opplysningene bør Kommisjonen også identifisere 

ytterligere tredjestater med høy risiko som har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme. 

3) I samsvar med kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849 har Kommisjonen tatt hensyn til de seneste tilgjengelige 

opplysningene, særlig FATFs seneste offentlige erklæringer, FATF-dokumentet «Improving Global AML/CFT 

Compliance: ongoing process» og FATF-rapporter fra tilsynsgruppen for internasjonalt samarbeid («International 

Cooperation Review Group»), når det gjelder hvilken risiko den enkelte tredjestat utgjør, i tråd med artikkel 9 nr. 4 i 

nevnte direktiv. 

4) FATF har konstatert at Sri Lanka, Trinidad og Tobago og Tunisia har strategiske mangler i sine ordninger for 

bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som utgjør en risiko for det internasjonale 

finanssystemet, og landene har på bakgrunn av dette utarbeidet en handlingsplan med FATF. 

5) Med tanke på det internasjonale finanssystemets høye integrasjonsnivå, den nære forbindelsen mellom markedsoperatørene, 

det store antallet transaksjoner over landegrensene til eller fra Unionen samt graden av markedsåpning anser Kommisjonen 

enhver trussel mot det internasjonale finanssystemet når det gjelder hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

også som en trussel mot Unionens finanssystem. 

6) I samsvar med de seneste relevante opplysningene har Kommisjonen i sin analyse konkludert med at Sri Lanka, 

Trinidad og Tobago og Tunisia bør anses som tredjestater med strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem i henhold 

til kriteriene i artikkel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Disse landene har imidlertid på høyt politisk plan skriftlig forpliktet 

seg til å avhjelpe de påviste manglene og har utarbeidet en handlingsplan med FATF som vil gjøre det mulig å oppfylle 

kravene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849. Kommisjonen vil vurdere disse landenes status på nytt på bakgrunn av 

gjennomføringen av ovennevnte forpliktelse. 

7) Delegert forordning (EU) 2016/1675 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 14.2.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 251/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/849 

gjennom identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler (EUT L 254 av 20.9.2016, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til delegert forordning (EU) 2016/1675 tilføyes følgende rader i tabellen i punkt I: 

«11 Sri Lanka 

12 Trinidad og Tobago 

13 Tunisia» 

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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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1467 

av 27. juli 2018 

om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv  

(EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Pakistan til tabellen i punkt I i vedlegget(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet 

brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF(1), særlig 

artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionen skal sikre et effektivt vern av finanssystemets og det indre markeds integritet og ordnede virkemåte mot 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. I henhold til direktiv (EU) 2015/849 skal Kommisjonen derfor 

identifisere tredjestater med høy risiko som har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem. 

2) Kommisjonen bør på passende tidspunkter gjennomgå listen over tredjestater med høy risiko i delegert forordning (EU) 

2016/1675(2) i lys av de framskrittene som gjøres i disse tredjestatene når det gjelder å avhjelpe strategiske mangler i 

ordningene for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Kommisjonen bør i sine vurderinger 

ta hensyn til nye opplysninger fra internasjonale organisasjoner og standardsettere, for eksempel de som offentliggjøres 

av innsatsgruppen for finansielle tiltak (FATF). I lys av disse opplysningene bør Kommisjonen også identifisere 

ytterligere tredjestater med høy risiko som har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av 

penger og finansiering av terrorisme. 

3) I samsvar med kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849 har Kommisjonen tatt hensyn til de seneste tilgjengelige 

opplysningene, særlig FATFs seneste offentlige erklæringer, FATF-dokumentet «Improving Global AML/CFT 

Compliance: ongoing process» og FATF-rapporter fra tilsynsgruppen for internasjonalt samarbeid («International 

Cooperation Review Group»), når det gjelder hvilken risiko den enkelte tredjestat utgjør, i tråd med artikkel 9 nr. 4 i 

nevnte direktiv. 

4) FATF har konstatert at Pakistan har strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet, og landet har på bakgrunn av dette 

utarbeidet en handlingsplan med FATF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 246 av 2.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 252/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 141 av 5.6.2015, s. 73. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/849 

gjennom identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler (EUT L 254 av 20.9.2016, s. 1). 
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5) Rammen for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som gjelder i Pakistan, og måten denne 

rammen anvendes på, har strategiske mangler. Manglene omfatter tilsyn med og håndheving av den kontrollen som 

utføres av finansinstitusjoner i forbindelse med hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, herunder kontroll 

av pengeoverføringsforetak, utilstrekkelige tiltak for å hindre ulovlig grensekryssende pengetransport, ingen pålitelig 

oversikt over resultater av etterforskning og rettsforfølgning i forbindelse med finansiering av terrorisme, herunder 

mangel på nødvendig samordning mellom ulike myndigheter, utilstrekkelig gjennomføring av målrettede finansielle 

sanksjoner og av De forente nasjoners sikkerhetsråds resolusjon 1267 (1999) og 1373 (2001) samt utilstrekkelig 

håndheving av forbud mot fond og finansielle tjenester. 

6) Med tanke på det internasjonale finanssystemets høye integrasjonsnivå, den nære forbindelsen mellom markedsoperatørene, 

det store antallet transaksjoner over landegrensene til eller fra Unionen samt graden av markedsåpning anser Kommisjonen 

enhver trussel mot det internasjonale finanssystemet når det gjelder hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 

også som en trussel mot Unionens finanssystem. 

7) I samsvar med de seneste relevante opplysningene har Kommisjonen i sin analyse konkludert med at Pakistan bør anses 

som en tredjestat med strategiske mangler i sine ordninger for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme som utgjør en vesentlig risiko for Unionens finanssystem i henhold til kriteriene i artikkel 9 i direktiv (EU) 

2015/849. Landet har imidlertid på høyt politisk plan skriftlig forpliktet seg til å avhjelpe de påviste manglene og har 

utarbeidet en handlingsplan med FATF som vil gjøre det mulig å oppfylle kravene fastsatt i direktiv (EU) 2015/849. 

Kommisjonen vil vurdere landets status på nytt på bakgrunn av gjennomføringen av en slik forpliktelse. 

8) Delegert forordning (EU) 2016/1675 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 tilføyes følgende rad i tabellen i punkt I: 

«14 Pakistan» 

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 27. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 382/2014 

av 7. mars 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for offentliggjøring av tillegg til prospektet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR – 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres 

når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 16 

nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved direktiv 2003/71/EF harmoniseres kravene til utarbeiding, godkjenning og spredning av det prospektet som skal 

offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering på et regulert marked som ligger i 

eller driver virksomhet i en medlemsstat. 

2)  I direktiv 2003/71/EF kreves det også offentliggjøring av tillegg til prospektet med opplysning om alle betydelige nye 

omstendigheter, vesentlige feil eller unøyaktigheter knyttet til opplysningene i prospektet, som kan påvirke vurderingen 

av verdipapirene, og som oppstår eller fastslås mellom tidspunktet for godkjenning av prospektet og den endelige 

avslutningen av tilbudet, eller eventuelt det tidspunktet da notering på et regulert marked begynner, alt etter hva som 

inntrer sist. 

3)  Fullstendige opplysninger om verdipapirer og utstedere av verdipapirer bidrar til vern av investorene. Et tillegg bør 

derfor omfatte alle vesentlige opplysninger om de særlige situasjonene som var bakgrunnen for tillegget, og som må tas 

inn i prospektet i samsvar med direktiv 2003/71/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(2). 

4)  For å sikre ensartet harmonisering, for å angi nærmere kravene fastsatt i direktiv 2003/71/EF og for å ta hensyn til den 

tekniske utvikling på finansmarkedene er det nødvendig å angi nærmere hvilke situasjoner som krever offentliggjøring 

av tillegg til prospektet. 

5)  Det er ikke mulig å identifisere alle situasjoner der det kreves et tillegg til prospektet, ettersom dette kan avhenge av 

utstederen og de aktuelle verdipapirene. Det bør derfor angis minstekrav til situasjoner der det kreves et tillegg til 

prospektet. 

6)  Reviderte årsregnskaper spiller en avgjørende rolle for investorene når de treffer investeringsbeslutninger. For å sikre at 

investorene baserer sine investeringsbeslutninger på den nyeste finansielle informasjonen, er det nødvendig å offentliggjøre 

et tillegg som inneholder nytt revidert årsregnskap for utstedere av egenkapitalinstrumenter og, når det gjelder depotbevis, 

utstedere av underliggende aksjer, som er offentliggjort etter at prospektet ble godkjent. 

7)  For å ta hensyn til muligheten for at resultatprognoser og resultatestimater kan påvirke en investeringsbeslutning, bør 

utstedere av egenkapitalinstrumenter og, når det gjelder depotbevis, utstedere av underliggende aksjer, offentliggjøre et 

tillegg som inneholder eventuelle endringer av implisitte eller eksplisitte tall som utgjør resultatprognoser eller 

resultatestimater som allerede inngår i prospektet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 15.4.2014, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 253/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

(2) 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). 
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8)  Opplysninger om identiteten til de største aksjeeierne eller et eventuelt foretak som utøver kontroll over utstederen, er 

avgjørende for å kunne foreta en velfundert vurdering av utstederen når det gjelder alle typer verdipapirer. En situasjon som 

innebærer endring av kontrollen over utstederen, er av særlig stor betydning når tilbudet gjelder egenkapitalinstrumenter og 

depotbevis ettersom disse typene verdipapirer vanligvis er mer kurssensitive i en slik situasjon. Det bør derfor 

offentliggjøres et tillegg når det skjer en endring av kontrollen over en utsteder av egenkapitalinstrumenter eller, når det 

gjelder depotbevis, en utsteder av underliggende aksjer. 

9)  Det er viktig at potensielle investorer som vurderer et tilbud om egenkapitalinstrumenter eller depotbevis, kan sammenligne 

vilkårene i et slikt tilbud med kursen eller ombyttingsvilkårene knyttet til et eventuelt offentlig overtakelsestilbud som 

framsettes i tilbudsperioden. Resultatet av et offentlig overtakelsestilbud er også av betydning for investeringsbeslutningen 

ettersom investorene har behov for å vite om overtakelsen innebærer en endring av kontrollen over utstederen eller ikke. I 

slike tilfeller er det derfor nødvendig med et tillegg. 

10)  Dersom erklæringen om arbeidskapital ikke lenger er gyldig, kan investorene ikke foreta en fullstendig velfundert 

investeringsbeslutning om utstederens finansielle stilling i umiddelbar framtid. Investorene bør ha mulighet til å 

revurdere sine investeringsbeslutninger i lys av nye opplysninger om utstederens mulighet for tilgang til kontanter og 

andre tilgjengelige likvide midler for å oppfylle sine forpliktelser. I slike tilfeller er det derfor nødvendig med et tillegg. 

11)  Det er situasjoner der en utsteder eller tilbyder etter at et prospekt er godkjent, beslutter å tilby verdipapirene i andre 

medlemsstater enn dem som er nevnt i prospektet, eller å søke om opptak av verdipapirene til notering på regulerte 

markeder i andre medlemsstater enn dem som er fastsatt i prospektet. Opplysninger om disse tilbudene i andre 

medlemsstater eller opptak til notering på regulerte markeder i disse statene er viktig for investorens vurdering av visse 

aspekter ved utstederens verdipapirer, noe som derfor gjør det nødvendig med et tillegg. 

12)  Foretakets finansielle stilling eller dets virksomhet vil sannsynligvis bli påvirket av en betydelig finansiell forpliktelse. 

Investorene bør derfor ha rett til å motta ytterligere opplysninger om følgene av en slik forpliktelse i et tillegg til 

prospektet. 

13)  En økning i det samlede nominelle beløpet for et emisjonsprogram gir opplysninger om utstederens behov for 

finansiering eller om en økning i etterspørselen etter utstederens verdipapirer. Når det skjer en økning i det samlede 

nominelle beløpet for det emisjonsprogrammet som inngår i prospektet, bør det derfor offentliggjøres et tillegg til 

prospektet. 

14)  Denne forordning bygger på det utkast til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

15)  ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordning, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1095/2010(1) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes tekniske reguleringsstandarder som angir nærmere i hvilke situasjoner det er obligatorisk å 

offentliggjøre et tillegg til prospektet.  

  

(1) 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 kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 2 

Plikt til å offentliggjøre et tillegg 

Det skal offentliggjøres et tillegg til prospektet i følgende situasjoner: 

a)  Dersom nye reviderte årsregnskaper offentliggjøres av 

1)   en utsteder, når prospektet gjelder aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, som nevnt i 

artikkel 4 nr. 2 punkt 1 i forordning (EF) nr. 809/2004, 

2)   en utsteder av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når det 

gjelder egenkapitalinstrumenter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EF) nr. 809/2004, 

3)   en utsteder av de underliggende aksjene, når prospektet er utarbeidet i samsvar med malen for depotbevis fastsatt i 

vedlegg X eller XXVIII til forordning (EF) nr. 809/2004. 

b)  Dersom en endring av en resultatprognose eller et resultatestimat som allerede inngår i prospektet, offentliggjøres av 

1)   en utsteder, når prospektet gjelder aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, som nevnt i 

artikkel 4 nr. 2 punkt 1 i forordning (EF) nr. 809/2004, 

2)   en utsteder av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når 

prospektet gjelder egenkapitalinstrumenter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 809/2004, 

3)   en utsteder av de underliggende aksjene, når prospektet er utarbeidet i samsvar med malen for depotbevis fastsatt i 

vedlegg X eller XXVIII til forordning (EF) nr. 809/2004. 

c)  Dersom det skjer en endring i kontrollen av 

1)   en utsteder, når prospektet gjelder aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, som nevnt i 

artikkel 4 nr. 2 punkt 1 i forordning (EF) nr. 809/2004, 

2)   en utsteder av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, når 

prospektet gjelder egenkapitalinstrumenter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 17 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 809/2004, 

3)   en utsteder av de underliggende aksjene, når prospektet er utarbeidet i samsvar med malen for depotbevis fastsatt i 

vedlegg X eller XXVIII til forordning (EF) nr. 809/2004. 

d)  Dersom det foreligger et nytt offentlig overtakelsestilbud fra tredjemann, som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF(1), og et resultat av et eventuelt overtakelsestilbud med hensyn til 

1)   utstederens egenkapital, når prospektet gjelder aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, 

som nevnt i artikkel 4 nr. 2 punkt 1 i forordning (EF) nr. 809/2004, 

2)   egenkapitalen til utstederen av de underliggende aksjene eller andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med 

aksjer, når prospektet gjelder egenkapitalinstrumenter som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 17 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 809/2004, 

3)   egenkapitalen til utstederen av de underliggende aksjene, når prospektet er utarbeidet i samsvar med malen for 

depotbevis fastsatt i vedlegg X eller XXVIII til forordning (EF) nr. 809/2004. 

e)  Dersom det for aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, som nevnt i artikkel 4 nr. 2 punkt 1 

i forordning (EF) nr. 809/2004, og konvertible eller ombyttelige obligasjoner som er egenkapitalinstrumenter som oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 17 nr. 2 i nevnte forordning, gjøres endringer i den erklæringen om arbeidskapital som inngår i 

prospektet, når arbeidskapitalen blir tilstrekkelig eller utilstrekkelig til å dekke utstederes nåværende behov. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud (EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12). 
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f)  Dersom en utsteder søker om opptak til notering på ytterligere ett eller flere regulerte markeder i ytterligere en eller flere 

medlemsstater, eller har til hensikt å innby til offentlig tegning i ytterligere en eller flere andre medlemsstater en dem som 

er nevnt i prospektet. 

g)  Dersom det inngås en ny betydelig finansiell forpliktelse som forventes å føre til en betydelig bruttoendring i henhold til 

artikkel 4a nr. 6 i forordning (EF) nr. 809/2004, og prospektet gjelder aksjer og andre omsettelige verdipapirer som kan 

sidestilles med aksjer, som nevnt i artikkel 4 nr. 2 punkt 1 i nevnte forordning, og andre egenkapitalinstrumenter som 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 17 nr. 2 i nevnte forordning. 

h)  Dersom det samlede nominelle beløpet for emisjonsprogrammet økes. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1604 

av 12. juni 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og annonsering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres 

når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 7 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(2) skal utstedere fra tredjestater utarbeide historisk finansiell 

informasjon som framlegges i prospekter for en innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer eller opptak av 

verdipapirer til notering på et regulert marked, i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering 

(IFRS) eller en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer disse standardene. 

2) For å vurdere om en tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) er likeverdige med vedtatte IFRS, er 

det i kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007(3) fastsatt en definisjon av likeverdighet og innført en ordning for 

fastsettelse av likeverdighet for en tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. I henhold til vilkårene for 

likeverdighetsordningen kan utstedere fra tredjestater i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2014, tillates å 

anvende alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper fra tredjestater som har iverksatt tilnærming til eller har forpliktet 

seg til å vedta IFRS. Det er viktig å vurdere innsatsen som gjøres i de statene som har truffet tiltak for å tilnærme sine 

regnskapsstandarder til eller vedta IFRS. Forordning (EF) nr. 1569/2007 bør derfor endres for å utvide denne 

overgangsperioden fram til 31. mars 2016. Kommisjonen har tatt hensyn til rapporten framlagt av Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i oktober 2014 om India, som ble innrømmet en overgangsperiode 

ved kommisjonsvedtak 2008/961/EF(4) og forordning (EF) nr. 809/2004 vedtatt i henhold til likeverdighetsordningen. 

3) Den indiske regjeringen og Indias Institute of Chartered Accountants forpliktet seg offentlig til å vedta IFRS innen 

31. desember 2011 med det formål å sikre at Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper var helt i samsvar med 

IFRS når programmet var gjennomført. Denne prosessen er blitt forsinket. I oktober 2014 framla ESMA for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 25.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

(2) 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). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 av 21. desember 2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for 

regnskapsstandarder som anvendes av verdipapirutstedere fra tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 

2004/109/EF (EUT L 340 av 22.12.2007, s. 66). 

(4) Kommisjonsvedtak 2008/961/EF av 12. desember 2008 om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale 

regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper (EUT L 340 av 

19.12.2008, s. 112). 

2019/EØS/69/47 
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Kommisjonen en rapport om Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsippers likeverdighet. I rapporten konstaterte 

ESMA at det tilsynelatende er en rekke forskjeller mellom Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS 

som kan få betydning i praksis. 

4) I mars 2014 offentliggjorde Indias Institute of Chartered Accountants en ny kjøreplan for gjennomføring av tilnærming 

mellom Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS. Det indiske ministeriet for foretakssaker offentliggjorde 

i januar 2015 en revidert kjøreplan for gjennomføring av nasjonale alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper som er 

tilpasset IFRS. I henhold til denne kjøreplanen blir det obligatorisk for alle noterte selskaper å anvende Indias alminnelig 

anerkjente regnskapsprinsipper, som da er tilpasset IFRS, på regnskapsperioder som begynner 1. april 2016 eller senere. 

Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til tidsplanen for gjennomføring av et rapporteringssystem som er i samsvar 

med IFRS, og til overholdelse av IFRS. 

5) Overgangsperioden bør derfor forlenges til senest 1. april 2016, slik at utstedere fra tredjestater kan utarbeide sine 

årsregnskaper og halvårsregnskaper i Unionen i samsvar med Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. Denne 

forlengelsen bør være tilstrekkelig til at indiske myndigheter kan fullføre tilnærmingen mellom Indias alminnelig 

anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS. 

6) Ettersom fristen for de vilkårene som Kommisjonen hadde innført for fastsettelse av likeverdighet for alminnelig 

anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) i tredjestater, utløp 31. desember 2014, bør denne forordning få anvendelse fra 

1. januar 2015 og tre i kraft umiddelbart. Dette er nødvendig for å gi rettssikkerhet til utstedere fra relevante tredjestater 

som er notert i Unionen, og for å unngå faren for at de skal måtte avstemme sine finansregnskaper mot internasjonale 

standarder for finansiell rapportering (IFRS). Bestemmelsen om tilbakevirkende kraft letter derfor en eventuell ekstra 

byrde for de berørte utstederne. 

7) Forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 35 nr. 5a i forordning (EF) nr. 809/2004 skal alle henvisninger til «1. januar 2015» endres til «1. april 2016». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 12. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/301 

av 30. november 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for godkjenning og offentliggjøring av prospektet samt annonsering og 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres 

når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 13 

nr. 7 tredje ledd, artikkel 14 nr. 8 tredje ledd og artikkel 15 nr. 7 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2003/71/EF harmoniseres kravene til utarbeiding, godkjenning og spredning av prospekter. For å sikre 

ensartet harmonisering og ta hensyn til den tekniske utviklingen på finansmarkedene er det nødvendig å spesifisere disse 

kravene, særlig med hensyn til godkjenningsprosessen, offentliggjøringen og opplysningene som spres om tilbudet eller 

opptaket til notering utenfor prospektet, herunder i annonser. 

2) Vurderingen og godkjenningen av prospektet er en gjentakende prosess, der vedkommende nasjonale myndighets 

beslutning om å godkjenne prospektet innebærer flere runder med analyse og utarbeiding av utkastet til prospekt foretatt 

av utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, for å sikre at prospektet 

oppfyller kravet om fullstendighet, herunder at opplysningene er sammenhengende og forståelige. For å skape større 

klarhet rundt godkjenningsprosessen for utstedere, tilbydere eller personer som søker om opptak til notering, er det 

nødvendig å spesifisere hvilke dokumenter som skal oversendes til vedkommende nasjonale myndigheter på ulike 

tidspunkter i prospektets godkjenningssyklus. 

3) Et utkast til prospekt bør alltid oversendes vedkommende nasjonale myndighet i et søkbart elektronisk format og via 

elektroniske midler som denne myndigheten kan godta. Ettersom et søkbart elektronisk format gjør det mulig for 

vedkommende nasjonale myndigheter å søke etter bestemte ord eller uttrykk i prospektet, fremmer dette raskere kontroll 

og bidrar til en effektiv og hurtig vurderingsprosess. 

4) Med unntak av det første utkastet til prospekt er det helt nødvendig at hvert utkast til prospekt som oversendes 

vedkommende nasjonale myndighet, klart viser endringene i forhold til forrige oversendte utkast og forklarer hvordan 

disse endringene retter opp eventuelle mangler meldt av vedkommende nasjonale myndighet. Hver oversendelse av et 

utkast til prospekt til vedkommende nasjonale myndighet bør omfatte både en merket versjon som viser alle endringer i 

forhold til forrige oversendte utkast, og en umerket versjon der slike endringer ikke er markert. 

5) Dersom opplysningskrav i de relevante vedleggene til kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(2) ikke får anvendelse 

eller, ut fra typen utstedelse eller utsteder, ikke er relevante for et bestemt prospekt, bør disse opplysningskravene 

påpekes overfor vedkommende nasjonale myndighet for å redusere eventuelle forsinkelser i vurderingsprosessen. 

6) Dersom det er åpenbart for vedkommende nasjonale myndighet at utstederen, tilbyderen eller personen som søker om 

opptak til notering, ikke er i stand til å oppfylle kravene i prospektet, bør vedkommende nasjonale myndighet, for å sikre 

en effektiv bruk av ressurser, ha rett til å avbryte vurderingsprosessen uten å godkjenne prospektet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 58 av 4.3.2016, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 255/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

(2) 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). 

2019/EØS/69/48 



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/319 

 

7) Elektronisk offentliggjøring av prospekter, herunder endelige vilkår, sikrer at investorene får en rask og enkel tilgang til 

opplysningene. Det å kreve at investorer godtar en begrensning av det lovbestemte ansvaret, betaler et gebyr eller går 

gjennom en registreringsprosess for å få tilgang til prospektet, hindrer enkel tilgang og bør ikke tillates. Filtre som 

varsler om hvilke jurisdiksjoner tilbudet framsettes i, og som krever at investorer opplyser om sin bostedsstat, eller at de 

angir at de ikke er bosatt i en bestemt stat eller en bestemt jurisdiksjon, bør ikke anses som begrensninger av det 

lovbestemte ansvaret. 

8) Annonser om en innbydelse til offentlig tegning eller et opptak til notering kan bli upresise eller villedende dersom det 

oppstår en betydelig ny omstendighet eller oppdages vesentlige feil eller unøyaktigheter knyttet til opplysningene i det 

gjeldende prospektet. Det bør fastsettes krav for å sikre at når annonser blir upresise eller villedende på grunn av slike 

nye omstendigheter, vesentlige feil eller unøyaktigheter, endres annonsen. 

9) Ettersom prospektet er den autoritative kilden til opplysninger om en innbydelse til offentlig tegning eller et opptak til 

notering, bør alle opplysninger som formidles om slike innbydelser og opptak til notering, uansett om det er for 

annonsering eller andre formål, og uansett om det er i muntlig eller skriftlig form, være i samsvar med opplysningene i 

prospektet. Dette bør sikres ved at det kreves at opplysninger som formidles, ikke er i strid med, eller viser til 

opplysninger som er i strid med, innholdet i prospektet. I tillegg bør det ikke tillates at opplysninger som formidles, gir 

en ubalansert fremstilling av opplysningene i prospektet. Ettersom alternative ytelsesindikatorer kan påvirke 

investeringsbeslutninger uforholdsmessig mye, bør det heller ikke tillates at opplysninger om en innbydelse til offentlig 

tegning eller et opptak til notering som formidles utenfor prospektet, inneholder slike indikatorer dersom de ikke inngår 

i prospektet. 

10) Forordning (EF) nr. 809/2004 inneholder bestemmelser om offentliggjøring av prospekter og annonsering. For å unngå 

dobbeltarbeid bør visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 809/2004 utgå. 

11) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

12) I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(1) har ESMA holdt åpne offentlige 

høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt 

innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte 

forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG GODKJENNING AV PROSPEKTET 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter tekniske reguleringsstandarder som nærmere angir 

1.  ordningene for godkjenning av prospektet som omhandlet i artikkel 13 i direktiv 2003/71/EF, 

2.  ordningene for offentliggjøring av prospektet som fastsatt i artikkel 14 nr. 1–4 i direktiv 2003/71/EF, 

3.  annonseringen som omhandlet i artikkel 15 i direktiv 2003/71/EF, 

4.  samsvaret mellom opplysningene om en innbydelse til offentlig tegning eller opptak til notering på et regulert marked på 

den ene side og opplysningene i prospektet på den annen side, som fastsatt i artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2003/71/EF.  

  

(1) 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 kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 2 

Inngivelse av søknad om godkjenning 

1.  Utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, skal oversende alle utkast til 

prospektet i et søkbart elektronisk format via elektroniske midler til vedkommende myndighet. Når det første utkastet til 

prospektet oversendes, skal det angis et kontaktpunkt dit vedkommende myndighet kan oversende alle meldinger skriftlig via 

elektroniske midler. 

2.  Sammen med det første utkastet til prospekt som oversendes til vedkommende myndighet, eller i løpet av prospektets 

vurderingsprosess, skal utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, også 

oversende følgende i et søkbart elektronisk format: 

a)  Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten krever det i samsvar med artikkel 25 nr. 4 i forordning (EF) nr. 809/2004 

eller på eget initiativ, skal det oversendes en sammenligningstabell som også identifiserer eventuelle poster fra vedlegg  

I–XXX til forordning (EF) nr. 809/2004 som ikke inngår i prospektet fordi de på grunn av typen utsteder, tilbyder eller 

person som søker om opptak til notering, eller verdipapir som legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering, ikke er 

relevante. 

 Dersom det ikke oversendes en sammenligningstabell, og dersom rekkefølgen til postene i utkastet til prospekt ikke 

sammenfaller med rekkefølgen til opplysningene fastsatt i vedleggene til forordning (EF) nr. 809/2004, skal det i margen til 

utkastet til prospekt være kommentarer som identifiserer hvilke deler av prospektet som tilsvarer de relevante 

opplysningskravene. Et prospekt med kommentarer i margen skal ledsages av et dokument som identifiserer eventuelle 

poster i de relevante vedleggene til forordning (EF) nr. 809/2004 som ikke inngår i prospektet fordi de ikke er relevante, på 

grunn av typen utsteder, tilbyder eller person som søker om opptak til notering, eller verdipapir som legges ut til offentlig 

tegning eller opptas til notering. 

b)  Dersom utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, ber om at 

vedkommende myndighet i hjemstaten tillater utelatelse av opplysninger i prospektet i henhold til artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

2003/71/EF, skal det oversendes en behørig begrunnet anmodning om dette. 

c)  Dersom utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, ber om at 

vedkommende myndighet i hjemstaten underretter vedkommende myndighet i vertsstaten om godkjenningen av prospektet 

med et godkjenningsbevis i henhold til artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF, skal det oversendes en anmodning om dette. 

d)  Alle opplysninger som er innlemmet ved henvisning i prospektet, med mindre slike opplysninger allerede er godkjent av 

eller oversendt til samme vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 11 i direktiv 2003/71/EF. 

e)  Eventuelle andre opplysninger som med rimelig grunn anses som nødvendige for vurderingen foretatt av vedkommende 

myndighet i hjemstaten, og som uttrykkelig kreves av vedkommende myndighet for dette formål. 

Artikkel 3 

Endringer av utkastet til prospekt 

1.  Etter at det første utkastet til prospekt er oversendt til vedkommende myndighet i hjemstaten, og utstederen, tilbyderen 

eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, oversender nye utkast til prospekt, skal disse utkastene 

være merket for å vise alle endringer i forhold til foregående umerkede utkast til prospekt som ble oversendt til vedkommende 

myndighet. Dersom det bare foretas begrensede endringer, kan merkede utdrag av utkastet til prospekt som viser alle endringer 

fra foregående utkast, anses som akseptabelt. Et umerket utkast til prospekt skal alltid oversendes sammen med utkastet der alle 

endringer er merket. 

Dersom utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, ikke er i stand til å 

oppfylle kravet fastsatt i første ledd på grunn av tekniske problemer i forbindelse med merking av prospektet, skal hver endring 

av foregående utkast til prospekt identifiseres skriftlig for vedkommende myndighet i hjemstaten.  
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2.  Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i denne forordning har underrettet 

utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, om at den anser at utkastet til 

prospekt ikke oppfyller kravet om fullstendighet, herunder at opplysningene er sammenhengende og forståelige, skal 

påfølgende oversendte utkast til prospekt ledsages av en forklaring på hvordan manglene som vedkommende myndighet har gitt 

beskjed om, er blitt rettet opp. 

Dersom endringene av et tidligere oversendt utkast til prospekt er selvforklarende eller klart retter opp mangelen som 

vedkommende myndighet har gitt beskjed om, skal en angivelse av hvor det er gjort endringer for å rette opp mangelen, anses 

for å være tilstrekkelig. 

Artikkel 4 

Endelig oversendelse 

1.  Med unntak av sammenligningstabellen nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) skal oversendelsen for godkjenning av det 

endelige utkastet til prospekt ledsages av eventuelle opplysninger nevnt i artikkel 2 nr. 2 som er blitt endret siden forrige 

oversendelse. Det endelige utkastet til prospekt skal ikke være kommentert i margen. 

2.  Dersom det ikke er gjort noen endringer av de tidligere oversendte opplysningene nevnt i artikkel 2 nr. 2, skal utstederen, 

tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, bekrefte skriftlig at det ikke er gjort noen 

endringer av de tidligere oversendte opplysningene. 

Artikkel 5 

Mottak og behandling av søknaden 

1.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal skriftlig via elektroniske midler bekrefte mottak av den første søknaden om 

godkjenning av et prospekt så snart som mulig og senest ved utgangen av den andre virkedagen etter mottak. Bekreftelsen skal 

informere utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, om et eventuelt 

referansenummer for søknaden om godkjenning og om kontaktpunktet hos vedkommende myndighet som spørsmål om 

søknaden kan rettes til. Datoen for bekreftelsen skal ikke påvirke datoen for oversendelse av utkastet til prospekt, som 

omhandlet i artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2003/71/EF, da fristene for underretning begynner å løpe. 

2.  Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten med rimelig grunn anser at de oversendte dokumentene er ufullstendige 

eller at det er behov for ytterligere opplysninger, for eksempel fordi visse oversendte opplysninger ikke stemmer overens eller 

er uforståelige, skal den skriftlig via elektroniske midler underrette utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak 

til notering, om behovet for ytterligere opplysninger og årsakene til dette. 

3.  Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten anser at manglene er av mindre betydning, eller at tidsplanen er det 

viktigste, kan vedkommende myndighet muntlig underrette utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til 

notering, om dette, og i så fall skal det ikke være noe avbrudd i fristene for godkjenning av prospektet som omhandlet i artikkel 

13 nr. 4 i direktiv 2003/71/EF. 

4.  Dersom utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, ikke kan eller vil gi 

de tilleggsopplysningene det anmodes om i samsvar med nr. 2, skal vedkommende myndighet i hjemstaten ha rett til å nekte 

godkjenning av prospektet og avslutte vurderingsprosessen. 

5.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal skriftlig via elektroniske midler underrette utstederen, tilbyderen eller 

personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, om sin beslutning om godkjenning av prospektet på dagen for 

beslutningen. Dersom vedkommende myndighet nekter å godkjenne prospektet, skal dens beslutning inneholde en begrunnelse 

for avslaget.  
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KAPITTEL II 

OFFENTLIGGJØRING AV PROSPEKTET 

Artikkel 6 

Offentliggjøring av prospektet i elektronisk form 

1.  Når prospektet offentliggjøres i elektronisk form i henhold til artikkel 14 nr. 2 bokstav c), d) eller e) i direktiv 2003/71/EF, 

skal det, uansett om det består av ett eller flere dokumenter, 

a)  være lett tilgjengelig på nettstedet, 

b)  være i et søkbart elektronisk format som ikke kan endres, 

c)  ikke inneholde hyperlenker, med unntak av lenker til elektroniske adresser som inneholder opplysninger som er innlemmet 

ved henvisning, 

d)  være nedlastbart og kunne skrives ut. 

2.  Dersom et prospekt som inneholder opplysninger som er innlemmet ved henvisning, offentliggjøres i elektronisk form, 

skal det inneholde hyperlenker til hvert dokument som inneholder opplysninger som er innlemmet ved henvisning, eller til hver 

nettside der dette dokumentet er offentliggjort. 

3.  Dersom et prospekt for en innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer gjøres tilgjengelig på nettstedene til utstedere, 

finansformidlere eller regulerte markeder, skal disse treffe tiltak for å unngå at de henvender seg til personer som er bosatt i 

medlemsstater eller tredjestater der innbydelsen til offentlig tegning av verdipapirer ikke finner sted, f.eks. ved tilføyelse av en 

merknad om hvem innbydelsen er rettet til. 

4.  Tilgang til prospektet som er offentliggjort i elektronisk form, skal ikke være betinget av 

a)  fullføring av en registreringsprosess, 

b)  godkjenning av en begrensning av det lovbestemt ansvaret, 

c)  betaling av et gebyr. 

Artikkel 7 

Offentliggjøring av endelige vilkår 

Framgangsmåten for offentliggjøring av endelige vilkår i et grunnprospekt kan være en annen enn for selve grunnprospektet, 

forutsatt at en av framgangsmåtene angitt i artikkel 14 i direktiv 2003/71/EF benyttes. 

Artikkel 8 

Offentliggjøring i aviser 

1.  For å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2003/71/EF skal et prospekt offentliggjøres i en alminnelig 

avis eller finansavis som er landsdekkende eller har utbredelse i flere regioner. 

2.  Dersom vedkommende myndighet anser at den valgte avisen ikke oppfyller kravene fastsatt i nr. 1, skal den angi en avis 

med et opplag som vurderes som egnet for formålet, samtidig som den tar særlig hensyn til det geografiske området, antall 

innbyggere og lesevaner i den enkelte medlemsstat.  
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Artikkel 9 

Offentliggjøring av meldingen 

1.  Dersom en medlemsstat benytter muligheten nevnt i artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2003/71/EF til å kreve offentliggjøring av 

en melding om hvordan prospektet er gjort tilgjengelig og hvor offentligheten kan få tilgang til det, skal meldingen 

offentliggjøres i en avis som oppfyller kravene til offentliggjøring av prospekter i artikkel 8 i denne forordning. 

Dersom meldingen gjelder et prospekt som offentliggjøres bare med henblikk på opptak av verdipapirer til notering på et 

regulert marked der verdipapirer av samme klasse allerede er notert, kan meldingen i stedet innrykkes i kunngjøringsbladet for 

det regulerte markedet, uavhengig av om dette kunngjøringsbladet utkommer på papir eller i elektronisk form. 

2.  Meldingen skal offentliggjøres senest første virkedag etter at prospektet er offentliggjort i henhold til artikkel 14 nr. 1 i 

direktiv 2003/71/EF. 

3.  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  utsteders identitet, 

b)  type, klasse og beløp for verdipapirene som tilbys og/eller søkes opptatt til notering, forutsatt at disse opplysningene er 

kjent på det tidspunkt meldingen offentliggjøres, 

c)  tidsplanen for tilbudet eller opptaket til notering, 

d)  en erklæring om at prospektet er offentliggjort, og hvor det er gjort tilgjengelig, 

e)  adressene der en papirkopi er tilgjengelig for offentligheten, og i hvilket tidsrom, 

f)  meldingens dato. 

Artikkel 10 

Liste over godkjente prospekter 

Listen over godkjente prospekter som offentliggjøres på nettstedet til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 14 nr. 4 

i direktiv 2003/71/EF, skal angi hvor og hvordan prospektene er gjort tilgjengelige for offentligheten. 

KAPITTEL III 

ANNONSER 

Artikkel 11 

Annonsering 

1.  Dersom en annonse om en innbydelse til offentlig tegning eller et opptak til notering på et regulert marked er blitt spredt 

og et tillegg til prospektet deretter blir offentliggjort på grunn av en betydelig ny omstendighet eller fordi det oppdages 

vesentlige feil eller unøyaktigheter knyttet til opplysningene i prospektet, skal en endret annonse spres dersom den nye 

omstendigheten, de vesentlige feilene eller unøyaktighetene knyttet til opplysningene i prospektet gjør innholdet i den tidligere 

spredte annonsen upresist eller villedende. 

2.  En endret annonse skal inneholde en henvisning til den foregående annonsen, det skal spesifiseres at den tidligere 

annonsen er blitt endret fordi den inneholdt upresise eller villedende opplysninger, og forskjellene mellom de to versjonene av 

annonsen skal angis.  
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3.  En endret annonse skal spres uten unødig opphold etter at tillegget er offentliggjort. Med unntak av annonser som er spredt 

muntlig, skal en endret annonse minst spres gjennom samme kanaler som den opprinnelige annonsen. 

Forpliktelsen til å endre en annonse skal ikke gjelde etter den endelige avslutningen av tilbudet til offentligheten eller etter 

tidspunktet da notering på et regulert marked begynner, alt etter hva som inntreffer sist. 

4.  Dersom det ikke kreves et prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF, skal alle annonser inneholde en advarsel om dette, 

med mindre utstederen, tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, velger å offentliggjøre 

et prospekt som oppfyller kravene i direktiv 2003/71/EF, forordning (EF) nr. 809/2004 og denne forordning. 

Artikkel 12 

Samsvar i henhold til artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2003/71/EF 

Opplysningene som gis muntlig eller skriftlig om innbydelsen til offentlig tegning eller opptaket til notering på et regulert 

marked, uansett om det er for annonsering eller andre formål, skal ikke 

a)  være i strid med opplysningene i prospektet, 

b)  vise til opplysninger som er i strid opplysningene i prospektet, 

c)  gi en ubalansert framstilling av opplysningene i prospektet, herunder ved å utelate negative sider ved opplysningene eller 

presentere dem på en mindre framtredende måte enn de positive sidene, 

d)  inneholde alternative ytelsesindikatorer med hensyn til utsteder, med mindre de inngår i prospektet. 

Med hensyn til bokstav a)-d) skal opplysningene i prospektet bestå av opplysninger som inngår i prospektet, dersom det 

allerede er offentliggjort, eller opplysninger som skal inngå i prospektet, dersom prospektet offentliggjøres senere. 

Med hensyn til bokstav d) skal alternative ytelsesindikatorer bestå av finansielle indikatorer for historiske eller framtidige 

finansielle resultater, den finansielle stillingen eller kontantstrømmer, unntatt finansielle indikatorer definert i den gjeldende 

rammen for finansiell rapportering. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 13 

Endringer av forordning (EF) nr. 809/2004 

I forordning (EF) nr. 809/2004 gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 1 nr. 5 og 6 utgår. 

2.  Artikkel 29–34 utgår. 
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Artikkel 14 

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 30. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1800 

av 29. juni 2017 

om endring av delegert forordning (EU) nr. 151/2013 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 81 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Anvendelsen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2013(2) har vist at mangelen på spesifikke standarder for 

datatilgang, -samling og -sammenligning fører til strukturelle mangler. Mangelen på standardiserte data, ensartet 

funksjonalitet og et standardisert meldingsformat har vanskeliggjort en direkte og umiddelbar tilgang til data og derfor 

hindret enhetene nevnt i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 i effektivt å vurdere systemrisikoen og dermed 

også i å oppfylle sine respektive forpliktelser og utføre sine oppdrag. 

2) For å fjerne disse hindringene er det nødvendig å endre delegert forordning (EU) nr. 151/2013 ved ytterligere å 

spesifisere de operasjonelle standardene som kreves for å samle og sammenligne data på tvers av transaksjonsregistre, 

slik at enhetene nevnt i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan få tilgang til de opplysningene de trenger for 

å oppfylle sine respektive forpliktelser og utføre sine oppdrag. 

3) For at data skal kunne sammenlignes og samles på en effektiv måte på tvers av transaksjonsregistre, bør maler i  

XML-format og XML-meldinger som er utviklet i samsvar med ISO 20022-metoden, brukes til datatilgang og til 

kommunikasjon mellom enhetene nevnt i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 og transaksjonsregistrene. 

Dette bør ikke utelukke muligheten for at transaksjonsregistrene og de relevante enhetene seg imellom blir enige om å 

bruke et annet format i tillegg til XML til datatilgang eller kommunikasjon. 

4) Malene i XML-format bør brukes til å gi relevante enheter tilgang til data på en måte som letter datasamlingen, mens 

XML-meldingene bør brukes til å strømlinjeforme datautvekslingsprosessen mellom transaksjonsregistre og relevante 

enheter. Delegert forordning (EU) nr. 151/2013 utelukker ikke at det også kan brukes maler i andre formater enn XML, 

for eksempel CSV-filer (comma separated values) eller TXT-filer, forutsatt at de gjør det mulig for de relevante 

enhetene å oppfylle sine forpliktelser og utføre sine oppgaver. Transaksjonsregistre bør derfor få fortsette å bruke slike 

formater i tillegg til, men ikke til erstatning for, maler i XML-format. Som et minimum bør maler i XML-format og 

XML-meldinger basert på ISO 20022-metoden brukes til alle utdatarapporter og all utveksling for å sikre at data kan 

sammenlignes og samles på tvers av transaksjonsregistre. 

5) De enhetene som er oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, kan delegere oppgaver og ansvarsområder 

til ESMA i henhold til artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1095/2010(3), herunder tilgang til data som innberettes til 

transaksjonsregistre. Anvendelsen av en slik delegering bør ikke på noen måte påvirke transaksjonsregistrenes plikt til å 

gi enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 direkte og umiddelbar tilgang til disse dataene. 

6) For å sikre fortrolighet bør enhver form for datautveksling mellom transaksjonsregistre og relevante enheter skje via en 

sikker maskin-til-maskin-forbindelse og ved hjelp av datakrypteringsprotokoller. For å sikre felles minstestandarder bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 7.10.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke 

opplysninger transaksjonsregistre skal offentliggjøre og gjøre tilgjengelige, og operasjonelle standarder for å samle, sammenligne og få 

tilgang til opplysningene (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 33). 

(3) 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 kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

2019/EØS/69/49 
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det brukes en SSH-filoverføringsprotokoll (SFTP) mellom transaksjonsregistrene og enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 

i forordning (EU) nr. 648/2012. Dette bør ikke utelukke muligheten for at transaksjonsregistrene og de relevante 

enhetene seg imellom blir enige om å opprette en sikker maskin-til-maskin-forbindelse ved hjelp av en annen, separat 

kanal som supplerer SFTP. Transaksjonsregistre bør derfor få fortsette å bruke andre sikre maskin-til-maskin-

forbindelser i tillegg til, men ikke til erstatning for, SFTP. 

7) Data om transaksjonsstatus for derivatkontrakter med åpne posisjoner er avgjørende for å overvåke finansiell stabilitet 

og systemrisiko. De relevante enhetene bør derfor ha tilgang til disse dataene. 

8) Det er av avgjørende betydning at den direkte og umiddelbare tilgangen til bestemte datasett lettes ved at det fastsettes 

et sett kombinerbare ad hoc-anmodninger som viser til partene i transaksjonen, de økonomiske vilkårene, klassifisering 

og identifisering av derivatkontrakten, tidshorisonten for utførelse, rapportering og løpetid samt forretnings- og 

livssyklushendelser. 

9) Fristene for transaksjonsregistrenes levering av data til de relevante enhetene bør harmoniseres for å forbedre den 

direkte og umiddelbare tilgangen til data i transaksjonsregistrene og gi de relevante enhetene og transaksjonsregistrene 

mulighet til å forbedre planleggingen av sine interne dataprosesser. 

10) Delegert forordning (EU) nr. 151/2013 bør derfor endres for ytterligere å spesifisere og forbedre den operasjonelle 

rammen for å få tilgang til, samle og sammenligne data på tvers av transaksjonsregistre. 

11) Anvendelsen av bestemmelsene i denne delegerte forordning bør utsettes for å gi transaksjonsregistrene mulighet til å 

tilpasse sine systemer til spesifikasjonene fastsatt i denne delegerte forordning. 

12) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen. 

13) I samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA holdt åpne offentlige høringer om utkastet til 

tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, og analysert de mulige tilknyttede kostnadene 

og fordelene. Disse offentlige høringene ga ESMA mulighet til å innhente synspunkter fra relevante myndigheter og 

medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB), som ble framlagt av ESB. ESMA har dessuten 

innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning 

(EU) nr. 1095/2010. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) nr. 151/2013 

1. I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Et transaksjonsregister skal gi enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 direkte og 

umiddelbar tilgang til opplysninger om derivatkontrakter i samsvar med artikkel 2 og 3 i denne forordning, herunder i 

tilfelle av delegering i henhold til artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1095/2010. 

Ved anvendelse av første ledd skal et transaksjonsregister bruke et XML-format og en mal utviklet i samsvar med ISO 

20022-metoden. Et transaksjonsregister kan dessuten etter avtale med den berørte enheten gi tilgang til opplysninger om 

derivatkontrakter i et annet gjensidig avtalt format.» 

b) Nr. 2 utgår. 

2. I artikkel 5 skal nytt nr. 3–9 lyde: 

«3.  Et transaksjonsregister skal innføre og opprettholde de tekniske ordningene som er nødvendige for at enhetene 

oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal kunne opprette forbindelse ved hjelp av et sikkert maskin-til-

maskin-grensesnitt for å oversende anmodninger om og motta data. 

Ved anvendelse av første ledd skal et transaksjonsregister bruke SSH-filoverføringsprotokollen. Transaksjonsregisteret skal 

bruke standardiserte XML-meldinger som er utviklet i samsvar med ISO 20022-metoden, til å kommunisere gjennom dette 

grensesnittet. Et transaksjonsregister kan dessuten etter avtale med den berørte enheten opprette en forbindelse ved hjelp av 

en annen gjensidig avtalt protokoll.  
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4. I samsvar med artikkel 2 og 3 i denne forordning skal et transaksjonsregister gi enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 648/2012 tilgang til følgende opplysninger: 

a) Alle rapporter om derivatkontrakter. 

b) Aktuelle opplysninger om transaksjonsstatus for derivatkontrakter som ennå ikke har forfalt, eller som ikke har vært 

gjenstand for en rapport med tiltakstype «E», «C», «P» eller «Z», som angitt i felt 93 i tabell 2 i vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012(*). 

5. Et transaksjonsregister skal innføre og opprettholde de tekniske ordningene som er nødvendige for at enhetene 

oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal kunne utarbeide forhåndsdefinerte regelmessige anmodninger 

om tilgang til de opplysningene om derivatkontrakter som er nevnt i nr. 4, og som de trenger for å oppfylle sine 

forpliktelser og utføre sine oppgaver. 

6. På anmodning skal et transaksjonsregister gi enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 

tilgang til opplysninger om derivatkontrakter på grunnlag av enhver kombinasjon av følgende felter, som angitt i vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012: 

a) Rapporteringens tidsstempel. 

b) Den rapporterende motpartens ID. 

c) Den andre motpartens ID. 

d) Den rapporterende motpartens virksomhetssektor. 

e) Type rapporterende motpart. 

f) Meglers ID. 

g) Den rapporterende enhetens ID. 

h) Den begunstigedes ID. 

i) Eiendelsklasse. 

j) Produktklassifisering. 

k) Produktidentifikasjon. 

l) Identifikasjon av underliggende. 

m) Handelsplass. 

n) Tidsstempel for utførelse av transaksjon. 

o) Forfallsdato. 

p) Oppsigelsesdato. 

q) Sentral motpart. 

r) Type tiltak. 

7. Et transaksjonsregister skal innføre og opprettholde de tekniske ordningene som er nødvendige for at enhetene 

oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal få direkte og umiddelbar tilgang til de opplysningene om 

derivatkontrakter som de trenger for å oppfylle sine forpliktelser og utføre sine oppgaver. Tilgang skal gis på følgende 

måte: 

a) Dersom en enhet oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 anmoder om tilgang til opplysninger om 

utestående derivatkontrakter eller om derivatkontrakter som enten har forfalt eller som høyst ett år før datoen for 

anmodningen var gjenstand for rapporter med tiltakstype «E», «C», «Z» eller «P» i felt 93 i tabell 2 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012, skal et transaksjonsregister etterkomme denne anmodningen senest kl. 

12.00 koordinert universaltid (UTC) den første kalenderdagen etter den dagen da anmodningen ble framsatt. 
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b) Dersom en enhet oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 anmoder om tilgang til opplysninger om 

derivatkontrakter som enten har forfalt eller som mer enn ett år før datoen for anmodningen var gjenstand for rapporter 

med tiltakstype «E», «C», «Z» eller «P» i felt 93 i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1247/2012, skal et transaksjonsregister etterkomme denne anmodningen senest tre virkedager etter at anmodningen 

ble framsatt. 

c) Dersom en anmodning om tilgang til data fra en enhet oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 gjelder 

derivatkontrakter som faller inn under både bokstav a) og b), skal transaksjonsregisteret framlegge opplysninger om 

disse derivatkontraktene senest tre virkedager etter at anmodningen om tilgang ble framsatt. 

8. Et transaksjonsregister skal bekrefte at det har mottatt en anmodning om opplysninger fra enhetene oppført i artikkel 

81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, og kontrollere at den er korrekt og fullstendig. Det skal underrette disse enhetene 

om resultatet av denne kontrollen senest 60 minutter etter at anmodningen ble framsatt. 

9. Et transaksjonsregister skal bruke en elektronisk signatur og datakrypteringsprotokoller for å sikre fortrolighet, 

integritet og vern for de dataene som gjøres tilgjengelige for enheter oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 648/2012. 

 ___________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20), som endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/105 (EUT L 17 av 21.1.2017, 

s. 17).» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 29. juni 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1073 

av 1. juli 2016 

om likeverdigheten av utpekte kontraktmarkeder i De forente stater i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 2a nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 648/2012 fastsettes krav til clearing og tosidig risikostyring for OTC-derivatkontrakter samt 

rapporteringskrav for slike kontrakter. Artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 definerer OTC-derivater som 

derivatkontrakter der handelen ikke inngås på et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(2) eller på et marked i en tredjestat som anses som likeverdig med et 

regulert marked i samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012. En derivatkontrakt der handelen inngås på et 

marked i en tredjestat som ikke anses som likeverdig med et regulert marked, klassifiseres derfor som en OTC-

derivatkontrakt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. 

2) I samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 skal et tredjestatsmarked anses som likeverdig med et regulert 

marked dersom det oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, 

og løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i den berørte tredjestaten. 

3) For at et tredjestatsmarked skal anses som likeverdig med et regulert marked i henhold til direktiv 2004/39/EF, bør de 

vesentlige resultatene for de gjeldende rettslig bindende kravene og innenfor de gjeldende tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammene være likeverdige med Unionens krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. 

Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å kontrollere at de rettslig bindende kravene som gjelder for 

utpekte kontraktmarkeder i De forente stater (USA), er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, og 

at disse markedene løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. Markeder som har tillatelse som utpekte 

kontraktmarkeder på datoen for vedtakelsen av denne beslutning, bør derfor identifiseres som markeder som anses som 

likeverdige med et regulert marked i henhold til direktiv 2004/39/EF. 

4) Utpekte kontraktmarkeder er markedsplasser som drives under tilsyn av Commodity Futures Trading Commission 

(CFTC) i henhold til avsnitt 5 i Commodity Exchange Act (CEA), 7 U.S.C. 7. De rettslig bindende kravene for utpekte 

kontraktmarkeder som har tillatelse i USA, består av CEA, som sammen med CFTCs bestemmelser utgjør den rettslige 

rammen for driften av utpekte kontraktmarkeder. Del 38 av CFTCs bestemmelser angir kravene for å kunne drive 

virksomhet som markedsplass og fastsetter 23 grunnleggende prinsipper som utpekte kontraktmarkeder må overholde 

både innledningsvis og fortløpende. CFTCs bestemmelser krever at utpekte kontraktmarkeder driver en handelsfasilitet, 

noe som i henhold til CEA som regel innebærer et multilateralt system der deltakerne har mulighet til å utføre 

transaksjoner i samsvar med faste regler. Utpekte kontraktmarkeder må gi medlemmene upartisk tilgang til sine 

markeder og tjenester. Tilgangskriteriene må være upartiske og gjennomsiktige og anvendes på en ikke-diskriminerende 

måte. I tillegg innebærer CFTCs bestemmelser at utpekte kontraktmarkeder underlegges organisatoriske krav med 

hensyn til retningslinjer for interessekonflikter, risikostyring, ordninger for handel, clearing og oppgjør, regler for 

børsnotering og overvåking av overholdelsen. I henhold til grunnleggende prinsipp 2 (17 CFR §38.150 (2015)) må 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 2.7.2016, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) 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). 

2019/EØS/69/50 
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markedsplassen innføre, overvåke og håndheve overholdelse av det utpekte kontraktmarkedets interne regler, herunder 

regler som forbyr urimelig handelspraksis der. Derfor må markedsplassen ha kapasitet til å avsløre og granske personer 

som bryter det utpekte kontraktmarkedets interne regler, og til å ilegge dem passende sanksjoner. 

5) De rettslig bindende kravene for utpekte kontraktmarkeder med tillatelse i USA, som er fastsatt i den rettslige rammen 

for driften av utpekte kontraktmarkeder, gir vesentlige resultater som er likeverdige med resultatene av kravene fastsatt i 

avdeling III i direktiv 2004/39/EF på følgende områder: tillatelsesprosessen, definisjonskrav, tilgang til utpekte 

kontraktmarkeder, organisatoriske krav, krav til øverste ledelse, opptak til notering av derivater, utsettelse av handelen 

med derivater og fjerning av derivater fra handelen, overvåking av overholdelse og tilgang til clearing- og oppgjørs-

ordninger. 

6) I henhold til direktiv 2004/39/EF gjelder kravene om gjennomsiktighet før og etter handelen bare for aksjer opptatt til 

notering på regulerte markeder. Ettersom aksjer verken omsettes eller opptas til notering på utpekte kontraktmarkeder, 

anser Kommisjonen at en vurdering av disse kravene ikke er relevant for denne beslutning. 

7) Det bør derfor konkluderes med at de rettslig bindende kravene for utpekte kontraktmarkeder som er etablert i USA, gir 

resultater som er likeverdige med resultatene av kravene fastsatt i avdeling III i direktiv 2004/39/EF. 

8) Utpekte kontraktmarkeder drives under tilsyn av CFTC. Hovedformålet med CFTCs overholdelsesprogram er å evaluere 

utpekte kontraktmarkeders overholdelse av gjeldende bestemmelser i CEA, herunder de 23 grunnleggende prinsippene 

som utpekte kontraktmarkeder må overholde, og av CFTCs bestemmelser som gjennomfører disse grunnleggende 

prinsippene. CFTC gjennomfører derfor undersøkelser av utpekte kontraktmarkeders overholdelse av de grunnleggende 

prinsippene og bestemmelsene som gjelder handelsovervåking, markedstilsyn og revisjonssporing, og undersøkelser av 

utpekte kontraktmarkeders disiplinærtiltak. Innenfor markedstilsynsprogrammet overvåker CFTC handlere for å påse at 

de overholder bestemmelsene i CEA og CFTCs bestemmelser. Tilsynsprogrammet overvåker derfor handelsaktiviteten 

på utpekte kontraktmarkeder, futureposisjoner, bytteavtaletransaksjoner og bytteavtaleposisjoner for å oppdage og 

forhindre markedsmisbruk og sikre overholdelse av bestemmelsene i CEA og CFTCs bestemmelser. I tillegg 

gjennomgår markedsgjennomgåelsesprogrammet alle utpekte kontraktmarkeders dokumentasjon av regler, mens 

produktgjennomgåelsesprogrammet gjennomgår utpekte kontraktmarkeders dokumentasjon av produktvilkår. Begge 

disse programmene gjennomgår denne dokumentasjonen for å sikre overholdelse av bestemmelsene i CEA og CFTCs 

bestemmelser. 

9) CFTC har også håndhevingsansvar. I henhold til avsnitt 6b i CEA kan CFTC utstede et påbud om opphør av bestemte 

aktiviteter og ilegge sivile eller strafferettslige sanksjoner dersom utpekte kontraktmarkeder har overtrådt 

bestemmelsene i CEA eller CFTCs bestemmelser. I henhold til avsnitt 6c(a) i CEA kan CFTC også anlegge sak ved en 

amerikansk forbundsdomstol mot alle registrerte enheter eller andre personer som har overtrådt bestemmelsene i CEA 

eller relevante CFTC-regler, -bestemmelser og -beslutninger. Utpekte kontraktmarkeder pålegges et visst tilsynsansvar 

og skal overvåke og håndheve overholdelsen av de interne reglene i hvert utpekte kontraktmarked. I henhold til 

ekstraordinære fullmakter (CEA § 8a(9)) har CFTC tillatelse til å pålegge et utpekt kontraktmarked å treffe slike tiltak 

som CFTC finner nødvendige for å opprettholde eller gjenopprette korrekt handel med eller avvikling av en gitt 

derivatkontrakt. De utpekte kontraktmarkedene er også pålagt å ha ordninger og ressurser for å sikre en effektiv 

håndheving av sine interne regler. 

10) Det bør derfor konkluderes med at utpekte kontraktmarkeder løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving i USA. 

11) Vilkårene fastsatt i artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor anses som oppfylt med hensyn til utpekte 

kontraktmarkeder med tillatelse i USA. 

12) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for utpekte kontraktmarkeder som gjelder i USA på 

tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke utviklingen av de rettslige 

og tilsynsmessige rammene for utpekte kontraktmarkeder og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne 

beslutning, er oppfylt. Kommisjonen bør særlig vurdere denne beslutning i lys av ikrafttredelsen av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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13) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for utpekte kontraktmarkeder 

i USA, berører ikke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom utviklingen gjør 

det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik ny 

vurdering kan medføre at denne beslutning oppheves. 

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal markedsplassene utpekt av Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC) som kontraktmarkeder i USA og angitt i vedlegget anses som likeverdige med regulerte markeder som 

definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 1. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Utpekte kontraktmarkeder i USA som omhandlet i artikkel 1: 

a)  Cantor Futures Exchange, L.P. 

b)  CBOE Futures Exchange, LLC 

c)  Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.) 

d)  Chicago Mercantile Exchange, Inc. 

e)  Commodity Exchange, Inc. 

f)  ELX Futures, L.P. 

g)  Eris Exchange, LLC 

h)  ICE Futures U.S., Inc. 

i)  Minneapolis Grain Exchange, Inc. 

j)  New York Mercantile Exchange, Inc. 

k)  Nodal Exchange, LLC 

l)  North American Derivatives Exchange, Inc. 

m)  OneChicago LLC 

n)  TrueEX LLC 

o)  Nasdaq Futures, Inc. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2270 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av godkjente børser i Singapore i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 2a nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 648/2012 fastsettes krav til clearing og tosidig risikostyring for OTC-derivatkontrakter samt 

rapporteringskrav for slike kontrakter. Artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 definerer OTC-derivater som 

derivatkontrakter der handelen ikke inngås på et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(2) eller på et marked i en tredjestat som anses som likeverdig med et 

regulert marked i samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012. En derivatkontrakt der handelen inngås på et 

marked i en tredjestat som ikke anses som likeverdig med et regulert marked, klassifiseres derfor som en OTC-

derivatkontrakt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. 

2) I samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 skal et tredjestatsmarked anses som likeverdig med et regulert 

marked dersom det oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, 

og løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i den berørte tredjestaten. 

3) For at et tredjestatsmarked skal anses som likeverdig med et regulert marked i henhold til direktiv 2004/39/EF, bør de 

vesentlige resultatene for de gjeldende rettslig bindende kravene og innenfor de gjeldende tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammene være likeverdige med Unionens krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. 

Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å kontrollere at de rettslig bindende kravene som gjelder for 

godkjente børser i Singapore, er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, og at disse markedene 

løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. Markeder som er godkjente børser på datoen for 

vedtakelsen av denne beslutning, bør derfor identifiseres som markeder som anses som likeverdige med et regulert 

marked i henhold til direktiv 2004/39/EF. 

4) De rettslige rammene i Singapore for godkjente børser består av Securities and Futures Act (SFA), Securities and 

Futures (Markets) Regulations 2005, Securities and Futures (Corporate Governance of Approved Exchanges, Approved 

Clearing Houses and Approved Holding Companies) Regulations 2005, Securities and Futures (Offers of Investments) 

(Shares and Debentures) Regulations 2005, Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations 

2004 og retningslinjene utstedt av Monetary Authority of Singapore (MAS) i henhold til paragraf 321 i SFA, herunder 

Guidelines on the Regulation of Markets (nr. SFA 02-G01) og Guidelines on Fit and Proper Criteria (nr. FSG-G01). I 

Guidelines on the Regulation of Markets fastsettes forpliktelser for de godkjente børsene, for eksempel forpliktelsen til å 

drive et rettferdig, velordnet og gjennomsiktig marked. I henhold til paragraf 321 nr. 5 i SFA kan parter i både 

sivilrettslige og strafferettslige saker påberope seg manglende overholdelse av retningslinjer for å godtgjøre eller 

benekte ansvar. I henhold til paragraf 334 nr. 1 og paragraf 335 gis dessuten MAS myndighet til å ilegge godkjente 

børser overtredelsesgebyrer dersom MAS anser at børsen er ansvarlig for overtredelse av retningslinjer. Videre inngår 

visse forretnings- og børsnoteringsregler som nærmere beskriver SFA-krav, i et regelverk for hver godkjente børs. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) 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). 
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Forretnings- og børsnoteringsreglene samt eventuelle endringer av disse reglene skal framlegges for MAS før de 

gjennomføres. SFA fastsetter sanksjoner dersom forretnings- eller børsnoteringsreglene ikke oppfyller kravene fastsatt 

av MAS. I henhold til SFA anses forretningsreglene for å være en bindende avtale for den godkjente børsen og dens 

medlemmer, og de skal derfor løpende respekteres og overholdes. 

5) De rettslig bindende kravene for godkjente børser i Singapore gir vesentlige resultater som er likeverdige med 

resultatene av kravene fastsatt i avdeling III i direktiv 2004/39/EF på følgende områder: tillatelsesprosessen, 

definisjonskrav, tilgang til den godkjente børsen, organisatoriske krav, krav til øverste ledelse, opptak til notering av 

finansielle instrumenter, utsettelse av handelen med instrumenter og fjerning av instrumenter fra handelen, overvåking 

av overholdelse av reglene på de godkjente børsene og tilgang til clearing- og oppgjørsordninger. 

6) I henhold til direktiv 2004/39/EF gjelder kravene om gjennomsiktighet før og etter handelen bare for aksjer opptatt til 

notering på regulerte markeder. Til tross for at aksjer kan opptas til notering på godkjente børser i Singapore, anser 

imidlertid Kommisjonen at vurderingen av disse kravene ikke er relevant for denne beslutning, ettersom dens målsetting 

er å kontrollere likeverdigheten av de rettslig bindende kravene som gjelder på tredjestatsmarkeder med hensyn til 

derivatkontrakter som handles på disse markedene. 

7) Det bør derfor konkluderes med at de rettslig bindende kravene for godkjente børser i Singapore gir resultater som er 

likeverdige med resultatene av kravene fastsatt i avdeling III i direktiv 2004/39/EF. 

8) De godkjente børsene i Singapore er underlagt tilsyn av MAS, en offentlig myndighet opprettet i henhold til paragraf 3 i 

Monetary Authority of Singapore Act. MAS er den primære reguleringsmyndigheten for kapitalmarkedsvirksomhet i 

Singapore. I henhold til paragraf 46 i SFA gis MAS myndighet til å gi anvisninger til godkjente børser i forbindelse med 

bestemte områder som er angitt i SFA, for å sikre investorvernet, rettferdige, velordnede og gjennomsiktige markeder, 

kapitalmarkedenes integritet og stabilitet samt overholdelse av eventuelle vilkår eller restriksjoner som pålegges av 

MAS. MAS har lovfestet myndighet til å utstede rettslig bindende meddelelser, retningslinjer, regler, program-

erklæringer og merknader om praksis. MAS kan ilegge overtredelsesgebyrer og utstede irettesettelser for overtredelse av 

bestemmelser i SFA eller dens avledede regelverk, herunder meddelelser og anvisninger. MAS kan også fjerne 

nøkkelmedarbeidere dersom den anser at dette er i allmennhetens interesse. Endelig overvåker MAS den godkjente 

børsens risikostyringspraksis og -kontroll gjennom stedlig og ikke-stedlig tilsyn. 

9) Det bør derfor konkluderes med at godkjente børser løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i 

Singapore. 

10) Vilkårene fastsatt i artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor anses som oppfylt med hensyn til godkjente 

børser i Singapore. 

11) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for godkjente børser i Singapore på tidspunktet for 

vedtakelsen av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke utviklingen av de rettslige og 

tilsynsmessige rammene for godkjente børser og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, 

er oppfylt. Kommisjonen bør særlig vurdere denne beslutning i lys av ikrafttredelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2). 

12) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for godkjente børser i 

Singapore, berører ikke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom utviklingen 

gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik 

ny vurdering kan medføre at denne beslutning oppheves. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de godkjente børsene i Singapore som er angitt i 

vedlegget, anses som likeverdige med regulerte markeder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

VEDLEGG 

Godkjente børser i Singapore, som omhandlet i artikkel 1: 

a) Singapore Exchange Derivatives Trading Limited 

b) Singapore Exchange Securities Trading Limited 

c) ICE Futures Singapore. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2271 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 2a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 648/2012 fastsettes krav til clearing og tosidig risikostyring for OTC-derivatkontrakter samt 

rapporteringskrav for slike kontrakter. Artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 definerer OTC-derivater som 

derivatkontrakter der handelen ikke inngås på et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(2) eller på et marked i en tredjestat som anses som likeverdig med et 

regulert marked i samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012. En derivatkontrakt der handelen inngås på et 

marked i en tredjestat som ikke anses som likeverdig med et regulert marked, klassifiseres derfor som en OTC-

derivatkontrakt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. 

2) I samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 skal et tredjestatsmarked anses som likeverdig med et regulert 

marked dersom det oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, 

og løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i den berørte tredjestaten. 

3) For at et tredjestatsmarked skal anses som likeverdig med et regulert marked i henhold til direktiv 2004/39/EF, bør de 

vesentlige resultatene for de gjeldende rettslig bindende kravene og innenfor de gjeldende tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammene være likeverdige med Unionens krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. 

Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å kontrollere at de rettslig bindende kravene som gjelder for 

børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan, er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 

2004/39/EF, og at disse markedene løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. Markeder som har 

tillatelse som børser for finansielle instrumenter eller varebørser på datoen for vedtakelsen av denne beslutning, bør 

derfor identifiseres som markeder som anses som likeverdige med et regulert marked i henhold til direktiv 2004/39/EF. 

4) Den rettslige rammen i Japan for børser for finansielle instrumenter og varebørser omfatter Financial Instruments and 

Exchange Act 2006 (FIEA), som fastsetter rammereglene for børser for finansielle instrumenter, og Commodity 

Derivatives Act 2009 (CDA), som fastsetter rammereglene for regulering av og tilsyn med varebørser. Derivatkontrakter 

med en vare som underliggende eiendel noteres på en varebørs, og derivater basert på finansielle instrumenter noteres på 

børser for finansielle instrumenter. Reglene for børser for finansielle instrumenter videreutvikles i Order for 

Enforcement of the Financial Instruments and Exchange Act og Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments 

Exchanges, mens reglene for varebørser utdypes i Order for Enforcement of the Commodities Derivatives Act og 

Ordinance for Enforcement of the Commodity Derivatives Act. I tillegg har både varebørser og børser for finansielle 

instrumenter relativt omfattende selvregulerende myndighet med hensyn til visse krav. Den selvregulerende 

myndigheten som utøves av børser for finansielle instrumenter, omfatter særlig forretningsregler som gjelder notering 

og avnotering av finansielle instrumenter, handelsordninger og medlemskapskrav. Driftsreglene skal framlegges for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) 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). 

2019/EØS/69/52 
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Japans statsminister for godkjenning (artikkel 81 i FIEA). Varebørsens selvregulerende myndighet utøves av dens  

Self-Regulatory Committee eller Self-Regulatory Department. Varebørsens markedsregler fastsetter handelsregler og 

medlemskapskrav, som skal oversendes til jordbruks-, skogbruks- og fiskeridepartementet (Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries, MAFF) og finans-, handels- og næringsdepartementet (Ministry of Economy, Trade and 

Industry, METI) for godkjenning. De selvregulerende reglene er rettslig bindende for børser. 

5) De rettslig bindende kravene for børser med tillatelse i Japan gir resultater som er likeverdige med resultatene av 

kravene fastsatt i avdeling III i direktiv 2004/39/EF på følgende områder: tillatelsesprosessen, definisjonskrav, tilgang til 

børsen, organisatoriske krav, krav til øverste ledelse, opptak til notering av finansielle instrumenter, utsettelse av 

handelen med instrumenter og fjerning av instrumenter fra handelen, overvåking av overholdelse av reglene og tilgang 

til clearing- og oppgjørsordninger. 

6) I henhold til direktiv 2004/39/EF gjelder kravene om gjennomsiktighet før og etter handelen bare for aksjer opptatt til 

notering på regulerte markeder. Til tross for at aksjer kan opptas til notering på børser for finansielle instrumenter, anser 

imidlertid Kommisjonen at vurderingen av disse kravene ikke er relevant for denne beslutning, ettersom dens målsetting 

er å kontrollere likeverdigheten av de rettslig bindende kravene som gjelder på tredjestatsmarkeder med hensyn til 

derivatkontrakter som handles på disse markedene. 

7) Det bør derfor konkluderes med at de rettslig bindende kravene for børser for finansielle instrumenter og varebørser i 

Japan gir resultater som er likeverdige med resultatene av kravene fastsatt i avdeling III i direktiv 2004/39/EF. 

8) Varebørsene utøver sin virksomhet under tilsyn av METI og MAFF. CDA fastsetter rammene for METIs og MAFFs 

tilsynsmyndighet. METI og MAFF skal særlig godkjenne varebørsens markedsregler, regler for megleravtaler, 

tvisteløsningsregler og regler for komiteer som fører tilsyn med markedstransaksjoner, og eventuelle endringer av 

reglene. For å sikre rettferdig handel og investorvern kan METI og MAFF dessuten kreve at en varebørs endrer sine 

vedtekter, eventuelle andre regler eller sine forretningsmetoder, eller at den treffer andre tiltak for å forbedre sin 

forretningsvirksomhet. Dersom en varebørs ikke utøver sin selvregulerende myndighet korrekt og ikke treffer 

nødvendige tiltak for å sikre rettferdig handel og investorvern, kan METI og MAFF trekke tilbake lisensen eller 

midlertidig stanse hele eller deler av børsens virksomhet. Børser for finansielle instrumenter er underlagt tilsyn av 

Japans statsminister, som delegerer sin myndighet til kommissæren for Japan Financial Services Agency (JFSA). 

Kapittel V avsnitt 5 i FIEA angir tilsynstiltakene som er tilgjengelige for JFSA. Når en børs for finansielle instrumenter 

overtrer lover og forskrifter, kan JFSA særlig trekke tilbake lisensen eller utstede en beslutning om midlertidig stans av 

hele eller deler av børsens virksomhet. Videre kan JFSA kreve at børsen for finansielle instrumenter endrer sine 

vedtekter, driftsregler, regler for megleravtaler eller eventuelle andre regler eller handelspraksiser, eller at den treffer 

andre nødvendige tilsynstiltak. Vedtektene til børsen for finansielle instrumenter må omfatte sanksjoner for 

medlemmers overtredelse av børsens forretningsregler. Dersom børsen for finansielle instrumenter ikke utfører effektiv 

markedsovervåking, kan JFSA treffe håndhevingstiltak, herunder trekke tilbake lisensen eller midlertidig stanse 

virksomheten. 

9) Det bør derfor konkluderes med at børser for finansielle instrumenter og varebørser løpende er underlagt effektivt tilsyn 

og effektiv håndheving i Japan. 

10) Vilkårene fastsatt i artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor anses som oppfylt med hensyn til børser for 

finansielle instrumenter og varebørser med tillatelse i Japan. 

11) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for børser for finansielle instrumenter og varebørser som 

gjelder i Japan på tidspunktet for vedtakelsen av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke 

utviklingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene for disse markedene og forvisse seg om at vilkårene som ligger til 

grunn for denne beslutning, er oppfylt. Kommisjonen bør særlig vurdere denne beslutning i lys av ikrafttredelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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12) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for børser for finansielle 

instrumenter og varebørser i Japan, berører ikke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig 

gjennomgåelse dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten som er gitt i 

henhold til denne beslutning. En slik ny vurdering kan medføre at denne beslutning oppheves. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de godkjente børsene for finansielle instrumenter og 

varebørsene i Japan som er angitt i vedlegget, anses som likeverdige med regulerte markeder som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 14 i direktiv 2004/39/EF. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

VEDLEGG 

Børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan, som omhandlet i artikkel 1: 

a) Tokyo Stock Exchange, Inc. 

b) Osaka Exchange, Inc. 

c) Nagoya Stock Exchange, Inc. 

d) Fukuoka Stock Exchange 

e) Sapporo Securities Exchange 

f) Tokyo Financial Exchange Inc. 

g) Osaka Dojima Commodity Exchange 

h) Tokyo Commodity Exchange, Inc. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2272 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av finansmarkeder i Australia i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 2a nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 648/2012 fastsettes krav til clearing og tosidig risikostyring for OTC-derivatkontrakter samt 

rapporteringskrav for slike kontrakter. Artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 definerer OTC-derivater som 

derivatkontrakter der handelen ikke inngås på et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(2) eller på et marked i en tredjestat som anses som likeverdig med et 

regulert marked i samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012. En derivatkontrakt der handelen inngås på et 

marked i en tredjestat som ikke anses som likeverdig med et regulert marked, klassifiseres derfor som en  

OTC-derivatkontrakt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. 

2) I samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 skal et tredjestatsmarked anses som likeverdig med et regulert 

marked dersom det oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, 

og løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i den berørte tredjestaten. 

3) For at et tredjestatsmarked skal anses som likeverdig med et regulert marked i henhold til direktiv 2004/39/EF, bør de 

vesentlige resultatene for de gjeldende rettslig bindende kravene og innenfor de gjeldende tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammene være likeverdige med Unionens krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. 

Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å kontrollere at de rettslig bindende kravene som gjelder for 

finansmarkeder i Australia, er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, og at disse markedene 

løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. Markeder som har tillatelse som finansmarkeder i Australia 

på datoen for vedtakelsen av denne beslutning, bør derfor identifiseres som markeder som anses som likeverdige med et 

regulert marked i henhold til direktiv 2004/39/EF. 

4) Corporations Act 2001 (Corporations Act) er den primære lovgivningen som fastsetter rettslig bindende ordninger for 

finansmarkeder som omfattes av den australske markedslisensordningen (Australian Market Licence, AML) og 

markedsintegritetsreglene (Market Integrity Rules, MIR). Det kreves lisens for å kunne drive et finansmarked i 

Australia. Corporations Act fastsetter en ordning for regelfastsettelse der Australian Securities and Investments 

Commission (ASIC) kan vedta MIR-er som gjelder for markedsoperatører, markedsdeltakere og andre enheter og 

finansielle produkter som handles på finansmarkeder. Ytterligere krav er fastsatt i sekundære eller delegerte 

instrumenter vedtatt i henhold til Corporations Act, herunder Corporations Regulations 2001 (Corporations 

Regulations). Endelig utsteder ASIC reguleringsmessige veiledninger som forklarer nærmere hvordan lisensinnehavere 

kan overholde de relevante bestemmelsene i Corporations Act, herunder AML-innehaveres forpliktelser til å 

opprettholde egnede ordninger for driften av markeder og til å sikre et rettferdig, velordnet og gjennomsiktig marked, og 

andre krav som er blant de kriteriene som skal vurderes. Manglende overholdelse av reguleringsmessige veiledninger 

fører til at ASIC treffer håndhevingstiltak.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) 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). 
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5) De rettslig bindende kravene fastsatt i lovgivningen, MIR-er og reguleringsmessige veiledninger for finansmarkeder 

med tillatelse i Australia gir resultater som er likeverdige med resultatene av kravene fastsatt i avdeling III i direktiv 

2004/39/EF på følgende områder: tillatelsesprosessen, definisjonskrav, tilgang til den anerkjente børsen, organisatoriske 

krav, krav til øverste ledelse, opptak til notering av finansielle instrumenter, utsettelse av handelen med instrumenter og 

fjerning av instrumenter fra handelen, overvåking av overholdelse av reglene på finansmarkedene og tilgang til clearing- 

og oppgjørsordninger. 

6) I henhold til direktiv 2004/39/EF gjelder kravene om gjennomsiktighet før og etter handelen bare for aksjer opptatt til 

notering på regulerte markeder. Til tross for at aksjer kan opptas til notering på finansmarkeder i Australia, anser 

imidlertid Kommisjonen at vurderingen av disse kravene ikke er relevant for denne beslutning, ettersom dens målsetting 

er å kontrollere likeverdigheten av de rettslig bindende kravene som gjelder på tredjestatsmarkeder med hensyn til 

derivatkontrakter som handles på disse markedene. 

7) Det bør derfor konkluderes med at de rettslig bindende kravene for finansmarkeder med tillatelse i Australia gir 

vesentlige resultater som er likeverdige med resultatene av kravene fastsatt i avdeling III i direktiv 2004/39/EF. 

8) ASIC er en offentlig myndighet som er opprettet i henhold til Australian Securities and Investments Commission Act 

2001 («ASIC-loven»), og som er ansvarlig for å administrere og håndheve lovgivningen om Australias finansmarkeder. 

ASICs regulerings- og håndhevingsmyndighet omfatter gransking ved mistanke om lovovertredelser, utstedelse av 

kunngjøringer om overtredelser, anmodninger til domstolene om å ilegge sivilrettslige sanksjoner og innledning av 

straffeforfølgning. Videre har ASIC myndighet til å kontrollere finansmarkedene uten forhåndsvarsel. Dette omfatter 

myndighet til å kontrollere registre, fortegnelser og dokumenter. Ministeren for finansielle tjenester kan dessuten gi 

skriftlige anvisninger til en finansmarkedsoperatør om å treffe bestemte tiltak for å sikre overholdelse av sine 

forpliktelser som innehaver av lisens for et finansmarked, dersom ministeren er av den oppfatning at disse forpliktelsene 

ikke er oppfylt (paragraf 794A i Corporations Act). Dersom finansmarkedet ikke etterkommer denne anvisningen, kan 

ASIC anmode domstolen om en beslutning som pålegger overholdelse (paragraf 794A i Corporations Act). ASIC har 

også myndighet til å gi en anvisning til et foretak (herunder markedsoperatører og deltakere på lisensierte markeder) 

dersom ASIC er av den oppfatning at dette er nødvendig eller i offentlighetens interesse for å beskytte personer som 

handler med et finansielt produkt eller klasser av finansielle produkter (paragraf 798J i Corporations Act). ASIC kan i 

tillegg anmode om en domstolsbeslutning og henvise saker til domstolen for å håndheve sine regulerings- og 

granskingstiltak. ASIC kan anmode en domstol om en beslutning som pålegger overholdelse av tiltak som ASIC har 

truffet på grunnlag av sin regulerings- og granskingsmyndighet (paragraf 70 i ASIC-loven). Dersom et foretak ikke 

etterkommer en anvisning gitt i henhold til Corporations Act, kan ASIC videre anmode domstolen om en beslutning 

som pålegger overholdelse av anvisningen. Endelig har ASIC inngått protokoller om samarbeid og utveksling av 

opplysninger med hver relevant markedsoperatør for å forenkle tilsynet med markedet og deltakere i henhold til  

MIR-ene. 

9) Det bør derfor konkluderes med at finansmarkeder løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i 

Australia. 

10) Vilkårene fastsatt i artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor anses som oppfylt med hensyn til finansmar-

keder med tillatelse i Australia. 

11) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for finansmarkeder i Australia på tidspunktet for vedtakelsen 

av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke utviklingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for finansmarkedene og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. Kommisjonen 

bør særlig vurdere denne beslutning i lys av ikrafttredelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 600/2014(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2). 

12) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for finansmarkeder i 

Australia, berører ikke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom utviklingen 

gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik 

ny vurdering kan medføre at denne beslutning oppheves. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de finansmarkedene med tillatelse i Australia som er 

angitt i vedlegget, anses som likeverdige med regulerte markeder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

VEDLEGG 

Finansmarkeder i Australia, som omhandlet i artikkel 1: 

a) ASX 

b) ASX24 

c) Chi-X 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2273 

av 15. desember 2016 

om likeverdigheten av anerkjente børser i Canada i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(1), særlig artikkel 2a nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 648/2012 fastsettes krav til clearing og tosidig risikostyring for OTC-derivatkontrakter samt 

rapporteringskrav for slike kontrakter. Artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 definerer OTC-derivater som 

derivatkontrakter der handelen ikke inngås på et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF(2) eller på et marked i en tredjestat som anses som likeverdig med et 

regulert marked i samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012. En derivatkontrakt der handelen inngås på et 

marked i en tredjestat som ikke anses som likeverdig med et regulert marked, klassifiseres derfor som en OTC-

derivatkontrakt i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. 

2) I samsvar med artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 skal et tredjestatsmarked anses som likeverdig med et regulert 

marked dersom det oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, 

og løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving i den berørte tredjestaten. 

3) For at et tredjestatsmarked skal anses som likeverdig med et regulert marked i henhold til direktiv 2004/39/EF, bør de 

vesentlige resultatene for de gjeldende rettslig bindende kravene og innenfor de gjeldende tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammene være likeverdige med Unionens krav med hensyn til de reguleringsmålene som nås. 

Formålet med denne likeverdighetsvurderingen er derfor å kontrollere at de rettslig bindende kravene som gjelder for 

anerkjente børser i Canada, er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, og at disse markedene 

løpende er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndheving. Markeder som har tillatelse som anerkjente børser på 

datoen for vedtakelsen av denne beslutning, bør derfor identifiseres som markeder som anses som likeverdige med et 

regulert marked i henhold til direktiv 2004/39/EF. 

4) De rettslig bindende kravene for anerkjente børser med tillatelse i Canada utgjør derfor en trenivåstruktur. Det første 

nivået består av provinsenes og territorienes lovgivning, som fastsetter de generelle kravene som operatører av 

handelsplasser må oppfylle dersom de ønsker å drive virksomhet i en provins eller i et territorium. Mer spesifikke og 

detaljerte krav som gjelder for anerkjente børser, er fastsatt i nasjonale instrumenter (NI), som utgjør det andre nivået. 

Nasjonale instrumenter vedtas av Securities Regulatory Authorities (SRA) i hver provins og i hvert territorium og 

dekker områder som rettferdig tilgang og gjennomsiktighet, clearing og oppgjør samt rapporterings- og 

offentliggjøringskrav. Anerkjennelsesbeslutningene utgjør det tredje nivået. De utstedes for hver anerkjente børs av den 

relevante SRA-en og fastsetter driftsvilkårene som pålegges hver anerkjente børs. Anerkjennelsesbeslutningene utstedt 

av en SRA har rettskraft, og enhver overtredelse av vilkårene fastsatt der, er et brudd på verdipapirlovgivningen eller 

loven om råvareterminkontrakter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1. 

(2) 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). 
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5) De rettslig bindende kravene for anerkjente børser i Canada gir vesentlige resultater som er likeverdige med resultatene 

av kravene fastsatt i avdeling III i direktiv 2004/39/EF på følgende områder: tillatelsesprosessen, definisjonskrav, 

tilgang til den anerkjente børsen, organisatoriske krav, krav til øverste ledelse, opptak til notering av finansielle 

instrumenter, utsettelse av handelen med instrumenter og fjerning av instrumenter fra handelen, overvåking av 

overholdelse av reglene på de anerkjente børsene og tilgang til clearing- og oppgjørsordninger. 

6) I henhold til direktiv 2004/39/EF gjelder kravene om gjennomsiktighet før og etter handelen bare for aksjer opptatt til 

notering på regulerte markeder. Til tross for at aksjer kan opptas til notering på anerkjente børser med tillatelse i 

Canada, anser imidlertid Kommisjonen at vurderingen av disse kravene ikke er relevant for denne beslutning, ettersom 

dens målsetting er å kontrollere likeverdigheten av de rettslig bindende kravene som gjelder på tredjestatsmarkeder med 

hensyn til derivatkontrakter som handles på disse markedene. 

7) Det bør derfor konkluderes med at de rettslig bindende kravene for anerkjente børser med tillatelse i Canada gir 

resultater som er likeverdige med resultatene av kravene fastsatt i avdeling III i direktiv 2004/39/EF. 

8) SRA-er har ansvaret for regulering av og tilsyn med anerkjente børser med tillatelse i deres jurisdiksjon. Deres 

tilsynsmyndighet omfatter blant annet myndigheten til å treffe beslutninger med hensyn til handel og måten de 

anerkjente børsene utfører sin virksomhet på. I tillegg skal anerkjente børser i henhold til vilkårene i anerkjennelses-

beslutningen rapportere til SRA-ene ved mistanke om at deres deltakere og kunder overtrer verdipapirlovgivningen, og 

de er også pålagt å framlegge regelmessige statusrapporter om granskinger og disiplinære tiltak til SRA-ene. For å 

kunne utføre sine tilsynsoppgaver har anerkjente børser særskilt granskings- og håndhevingspersonale som løpende 

overvåker handelen og utfører stedlig kontroll av deltakernes handel. SRA-ene har også myndighet til å ilegge 

anerkjente børser sanksjoner for overtredelser av verdipapirlovgivningen (regelverksakter, nasjonale instrumenter, regler 

og anerkjennelsesbeslutninger). Sanksjonene omfatter overtredelsesgebyrer, irettesettelser, tilbakekalling av 

anerkjennelsesbeslutningen, midlertidig oppheving av registreringen eller utvidelse av vilkårene som anerkjente børser 

må oppfylle for å overholde verdipapirlovgivningen. 

9) Det bør derfor konkluderes med at disse finansmarkedene anses å være løpende underlagt effektivt tilsyn og effektiv 

håndheving i Canada. 

10) Vilkårene fastsatt i artikkel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor anses som oppfylt med hensyn til anerkjente 

børser med tillatelse i Canada. 

11) Denne beslutning er basert på de rettslig bindende kravene for anerkjente børser i Canada på tidspunktet for vedtakelsen 

av denne beslutning. Kommisjonen bør fortsatt løpende overvåke utviklingen av de rettslige og tilsynsmessige rammene 

for anerkjente børser og forvisse seg om at vilkårene som ligger til grunn for denne beslutning, er oppfylt. Kommisjonen 

bør særlig vurdere denne beslutning i lys av ikrafttredelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 600/2014(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(2). 

12) Den regelmessige gjennomgåelsen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente børser i 

Canada, berører ikke Kommisjonens mulighet til når som helst å foreta en særlig gjennomgåelse dersom utviklingen 

gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt likeverdigheten som er gitt i henhold til denne beslutning. En slik 

ny vurdering kan medføre at denne beslutning oppheves. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de anerkjente børsene i Canada som er angitt i 

vedlegget, anses som likeverdige med regulerte markeder som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om endring av direktiv 

2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

VEDLEGG 

Anerkjente børser i Canada, som omhandlet i artikkel 1: 

a) Bourse de Montréal Inc. 

b) Canadian Securities Exchange 

c) ICE Futures Canada, Inc. 

d) NGX Inc. 

e) TSX Inc. 

f) TSX Venture Inc. 

g) Alpha Exchange Inc. 

h) Aequitas Neo Exchange Inc. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1257/2013 

av 20. november 2013 

om gjenvinning av skip og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(*) 

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) Skip som utgjør avfall, og som transporteres over 

landegrensene for gjenvinning, reguleres av Basel-

konvensjonen av 22. mars 1989 om kontroll av grense-

kryssende transport av farlig avfall og dets disponering 

(«Basel-konvensjonen») og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1013/2006(3). Ved forordning 

(EF) nr. 1013/2006 gjennomføres Basel-konvensjonen og 

en endring(4) av denne konvensjonen vedtatt i 1995, som 

ennå ikke er trådt i kraft på internasjonalt plan, og som 

innfører et forbud mot eksport av farlig avfall til stater 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 10.12.2013,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 257/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) og vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 299 av 4.10.2012, s. 158. 

(2) Europaparlamentets holdning av 22. oktober 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 2013. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 

14. juni 2006 om overføring av avfall (EUT L 190 av 12.7.2006, 

s. 1). 

(4) Endring av Basel-konvensjonen («Basel-forbudet») vedtatt ved 

beslutning III/1 av partene i Basel-konvensjonen. 

som ikke er medlem av Organisasjonen for økonomisk 

samarbeid og utvikling (OECD). Slike skip klassifiseres 

vanligvis som farlig avfall og kan ikke eksporteres fra 

Unionen for gjenvinning på anlegg i stater som ikke er 

medlem av OECD. 

2) Ordningene for å kontrollere anvendelsen og hånd-

hevingen av gjeldende unionsrett og folkerett er ikke 

tilpasset særtrekkene ved skip og internasjonal skipsfart. 

Gjennom arbeidet som involverer samarbeid mellom 

Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), Den 

internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) og sekreta-

riatet for Basel-konvensjonen, har det lyktes på  

globalt plan å oppnå enighet om å innføre obligatoriske 

krav for å sikre en effektiv og virkningsfull løsning på 

usikker og uforsvarlig praksis med gjenvinning av skip, 

i form av den internasjonale Hongkong-konvensjonen 

om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip 

(nedenfor kalt «Hongkong-konvensjonen»). 

3) OECD-landenes nåværende kapasitet for gjenvinning av 

skip som er lovlig tilgjengelig for skip som seiler under 

en medlemsstats flagg, er utilstrekkelig. Den nåværende 

kapasiteten for en sikker og miljømessig forsvarlig 

gjenvinning av skip i stater som ikke er medlem av 

OECD, er tilstrekkelig for å håndtere alle skip som 

seiler under en medlemsstats flagg, og forventes å vokse 

ytterligere innen utgangen av 2015 som en følge av de 

tiltak som disse statene har truffet for å oppfylle kravene 

i Hongkong-konvensjonen. 

4) Hongkong-konvensjonen ble vedtatt 15. mai 2009 av 

Den internasjonale sjøfartsorganisasjon. Hongkong-

konvensjonen trer først i kraft 24 måneder etter at den er 

ratifisert av minst 15 stater som til sammen innehar 

minst 40 % av bruttotonnasjen i verdens handelsflåte, 

og som i de foregående ti årene til sammen har hatt en 

største årlige skipsgjenvinningsmengde som utgjør 

minst 3 % av bruttotonnasjen til de samme statenes 

samlede handelsflåte. Konvensjonen omfatter 

utforming, bygging, drift og klargjøring av skip med 

2019/EØS/69/55 
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henblikk på å tilrettelegge for en sikker og miljømessig 

forsvarlig gjenvinning uten at det går på bekostning av 

skipets sikkerhet og driftseffektivitet. Den omfatter også 

bestemmelser som sikrer at skipsgjenvinningsanlegg 

drives på en sikker og miljømessig forsvarlig måte, og 

at det opprettes en passende håndhevingsordning for 

gjenvinning av skip. 

5) Målet med denne forordning er å tilrettelegge for en 

rask ratifisering av Hongkong-konvensjonen, både i 

Unionen og i tredjestater, ved å anvende relevante 

kontroller av skip og skipsgjenvinningsanlegg på 

grunnlag av nevnte konvensjon. 

6) I Hongkong-konvensjonen fastsettes det uttrykkelig at 

partene skal innføre strengere tiltak i samsvar med 

folkeretten når det gjelder en sikker og miljømessig 

forsvarlig gjenvinning av skip, med det formål å 

forebygge, redusere eller minimere eventuelle skade-

virkninger på menneskers helse og på miljøet. På 

bakgrunn av dette bør denne forordning derfor gi vern 

mot mulige skadevirkninger fra farlige materialer om 

bord på alle skip som anløper en havn eller ankerplass i 

en medlemsstat, samtidig som den sikrer at de 

bestemmelsene som får anvendelse på disse materialene 

i henhold til folkeretten, overholdes. For å sikre 

kontrollen med at kravene knyttet til farlige materialer i 

henhold til denne forordning overholdes, bør medlems-

statene anvende nasjonale bestemmelser for å gjennom-

føre europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF(1). 

På det nåværende tidspunkt har inspektører som utfører 

havnestatskontroller, som oppgave å utføre inspeksjon 

av sertifisering og foreta aktiv prøving med henblikk på 

farlige materialer, herunder asbest, i henhold til Den 

internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv 

til sjøs («SOLAS»). Det omforente Paris-memorandum 

om havnestatskontroll inneholder bestemmelser om en 

harmonisert metode for denne virksomheten. 

7) Formålet med denne forordning er også å redusere 

forskjellene mellom operatører i Unionen, i OECD-

landene og i relevante tredjestater med hensyn til helse og 

sikkerhet på arbeidsplassen og miljøstandarder, og å 

sende skip som seiler under en medlemsstats flagg, til 

skipsgjenvinningsanlegg som bruker sikre og miljømessig 

forsvarlige metoder til opphogging av skip, i stedet for å 

sende dem til anlegg som er under standard, noe som for 

tiden er praksis. Dette vil også styrke konkurranseevnen 

innen sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning og 

behandling av skip på skipsgjenvinningsanlegg i en 

medlemsstat. Opprettelsen av en europeisk liste over 

skipsgjenvinningsanlegg («den europeiske listen») som 

oppfyller kravene i denne forordning, vil bidra til å nå 

disse målene og til en bedre håndheving ved å 

tilrettelegge for kontroll av skip som sendes til 

gjenvinning av den medlemsstaten som skipet fører 

flagget til. Disse kravene til skipsgjenvinningsanlegg bør 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 

om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 

bygge på kravene i Hongkong-konvensjonen. I den 

forbindelse bør skipsgjenvinningsanlegg som er 

godkjent i samsvar med denne forordning, oppfylle de 

nødvendige kravene for å sikre vern av miljøet, arbeids-

takernes helse og sikkerhet samt en miljømessig 

forsvarlig håndtering av avfall som nyttiggjøres fra skip 

som er gjenvunnet. For skipsgjenvinningsanlegg i en 

tredjestat bør kravene sikre at det oppnås et høyt 

vernenivå for menneskers helse og miljøet, som i store 

trekk svarer til vernenivået i Unionen. Skipsgjen-

vinningsanlegg som ikke oppfyller disse minstekravene, 

bør derfor ikke oppføres på den europeiske listen. 

8) Likhetsprinsippet i unionsretten bør anvendes, og 

anvendelsen bør overvåkes, særlig når den europeiske 

listen opprettes og ajourføres for skipsgjenvinnings-

anlegg i Unionen og for skipsgjenvinningsanlegg i 

tredjestater som oppfyller kravene fastsatt i denne 

forordning. 

9) Medlemsstatene oppfordres til å treffe egnede tiltak for 

å sikre at skip som faller utenfor virkeområdet for denne 

forordning, handler på en måte som er forenelig med 

denne forordning, så langt det er rimelig og mulig. 

10) For å unngå overlapping er det nødvendig å unnta skip 

som seiler under en medlemsstats flagg, og som 

omfattes av virkeområdet for denne forordning, fra 

virkeområdet for henholdsvis forordning (EF) 

nr. 1013/2006 og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(2). Forordning (EF) nr. 1013/2006 får 

anvendelse på overføring av avfall fra Unionen, med 

forbehold for unntak for visse avfallskategorier som 

omfattes av en alternativ ordning. I henhold til denne 

forordning er skip som omfattes av dens virkeområde, 

underlagt kontroll i hele skipets livsløp, og den har som 

formål å sikre at disse skipene gjenvinnes på en 

miljømessig forsvarlig måte. Det bør derfor presiseres at 

et skip som i henhold til denne forordning omfattes av 

den alternative kontrollordningen i hele dets livsløp, 

ikke bør omfattes av forordning (EF) nr. 1013/2006. 

Skip som verken omfattes av virkeområdet for 

Hongkong-konvensjonen eller av denne forordning, og 

enhver form for avfall om bord på et skip bortsett fra 

driftsavfall, bør fortsatt omfattes av henholdsvis 

forordning (EF) nr. 1013/2006 og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF og 2008/99/EF(3). 

11) Det bemerkes for øvrig at skip fortsatt omfattes av andre 

internasjonale konvensjoner for å sikre at de i drifts-

delen av sitt livsløp drives på en sikkerhetsmessig 

forsvarlig måte på havet, og selv om de kan utøve visse 

rettigheter og friheter for fart, kreves det at skip på 

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 

2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 

av 22.11.2008, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/99/EF av 19. november 

2008 om strafferettslig vern av miljøet (EUT L 328 av 6.12.2008, 

s. 28). 
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forhånd melder om anløp til en havn. Medlemsstatene 

bør kunne velge å foreta ytterligere kontroller i samsvar 

med andre internasjonale traktater. Tilleggskontroll ved 

transitt anses derfor som ikke nødvendig i henhold til 

denne forordning. 

12) Ved tolkning av kravene i denne forordning bør det tas 

hensyn til de retningslinjene som IMO har utarbeidet 

(«IMOs retningslinjer») som støtte til Hongkong-

konvensjonen. 

13) I denne forordning bør termen «gjenvinning» ikke ha 

samme betydning som i definisjonen i direktiv 

2008/98/EF. Ved denne forordning bør det derfor 

innføres en særlig definisjon av termen «gjenvinning av 

skip». 

14) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(1) gjennomføres det globalt harmoniserte 

system for klassifisering og merking av kjemikalier på 

unionsplan. Nevnte forordning gir sammen med 

rådsdirektiv 67/548/EØF(2) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/45/EF(3) nyttige retningslinjer for å 

fastsette hva som utgjør et farlig materiale. 

15) Føring av en fortegnelse over farlige materialer om bord 

på et skip i hele dets livsløp er et sentralt krav i henhold 

til Hongkong-konvensjonen og denne forordning. I 

samsvar med regel 8 nr. 2 i Hongkong-konvensjonen 

bør et skip som skal gjenvinnes, redusere mengden 

driftsavfall i perioden før skipet avleveres til skipsgjen-

vinningsanlegget. Dersom driftsavfallet skal leveres 

sammen med skipet til et skipsgjenvinningsanlegg, bør 

omtrentlige mengder av avfallet og hvor det er plassert, 

angis i del II av fortegnelsen. 

16) Medlemsstatene bør treffe tiltak for å hindre omgåelse 

av reglene for gjenvinning av skip og fremme åpenhet i 

forbindelse med slik gjenvinning. Som fastsatt i 

Hongkong-konvensjonen bør medlemsstatene gi opplys-

ninger om skip det er utstedt fortegnelsessertifikat for, 

opplysninger om skip det er mottatt erklæring om 

sluttført gjenvinning for, og opplysninger om ulovlig 

gjenvinning av skip samt oppfølgingstiltak som de har 

iverksatt. 

17) Medlemsstatene bør fastsette regler om sanksjoner som 

får anvendelse ved overtredelse av denne forordning, og 

sikre at sanksjonene anvendes for å hindre omgåelse av 

  

(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) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover 

og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 

om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 

klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger 

(EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 

reglene for gjenvinning av skip. Sanksjonene kan være 

av sivilrettslig eller administrativ art og bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

18) I samsvar med Domstolens rettspraksis skal medlems-

statenes domstoler i størst mulig grad tolke saksbehand-

lingsreglene for de vilkårene som skal oppfylles, med 

henblikk på å bringe en forvaltningssak eller rettergang i 

samsvar med målene i artikkel 9 nr. 3 i Århus-

konvensjonen. 

19) For å verne menneskers helse og miljøet og med hensyn 

til prinsippet om at forurenser betaler, bør Kommisjonen 

vurdere hvorvidt det er mulig å skape en finansiell 

ordning som gjelder for alle skip som anløper en havn 

eller ankerplass i en medlemsstat, uansett hvilket flagg 

skipet seiler under, for å generere midler som kan legge 

til rette for en miljømessig forsvarlig gjenvinning og 

behandling av skip uten å oppmuntre til utflagging. 

20) For å ta hensyn til utviklingen når det gjelder Hongkong-

konvensjonen, bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte delegeres til Kommisjonen med hensyn 

til ajourføringen av vedlegg I og II til denne forordning. 

Det er særlig viktig at Kommisjonen holder egnede 

samråd i forbindelse med sitt forberedende arbeid, 

herunder med sakkyndige. Kommisjonen bør ved 

forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at 

relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og 

Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

21) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(4). 

22) Ettersom målene for denne forordning, som er å 

forebygge, redusere eller fjerne skadevirkninger på 

menneskers helse og miljøet som skyldes gjenvinning, 

drift og vedlikehold av skip som seiler under en 

medlemsstats flagg, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene fordi skipsfart og gjenvinning av skip 

har et internasjonalt preg, og derfor på grunn av 

omfanget og virkningene bedre kan nås på unionsplan, 

kan Unionen vedta tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning 

ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene.  

  

(4) 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). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med denne forordning er å forebygge, redusere, 

minimere og så langt som mulig unngå ulykker, skader og 

andre skadevirkninger på menneskers helse og miljøet som 

skyldes gjenvinning av skip. Formålet med denne forordning er 

å forbedre sikkerheten, vernet av menneskers helse og 

Unionens havmiljø i hele skipets livsløp, særlig for å sikre at 

farlig avfall fra gjenvinning av skip får en miljømessig 

forsvarlig håndtering. 

Ved denne forordning fastsettes det også regler for å sikre en 

riktig håndtering av farlige materialer på skip. 

Denne forordning har også som formål å fremme ratifiseringen 

av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og 

miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 2009 

(«Hongkong-konvensjonen»). 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Med unntak av artikkel 12 får denne forordning 

anvendelse på skip som seiler under en medlemsstats flagg. 

Artikkel 12 får anvendelse på skip som seiler under en 

tredjestats flagg, og som anløper en havn eller ankerplass i en 

medlemsstat. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

a)  krigsskip, militære hjelpefartøyer eller andre skip som eies 

eller drives av en stat, og som for tiden bare brukes i statlig 

ikke-kommersiell tjeneste, 

b)  skip med en bruttotonnasje (BT) på under 500, 

c)  skip som i hele sin driftstid bare seiler i farvann som er 

underlagt suvereniteten eller jurisdiksjonen til den medlems-

staten som skipet fører flagget til. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med 

1) «skip» et fartøy av enhver type som opererer eller har 

operert i havmiljøet, herunder undervannsfartøyer, 

flytende farkoster, flytende plattformer, oppjekkbare 

plattformer, flytende lagringsinnretninger (FSU-er) og 

flytende produksjons-, lagrings- og losseinnretninger 

(FPSO-er) samt fartøyer som er blitt strippet for utstyr 

eller som slepes, 

2) «nytt skip» et skip for hvilket enten 

a)  byggekontrakten er inngått på tidspunktet for anven-

delsen av denne forordning eller senere, 

b)  dersom en byggekontrakt ikke er inngått, kjølen er 

strukket eller byggingen av skipet er på et tilsvarende 

trinn seks måneder etter anvendelsesdatoen for denne 

forordning eller senere, eller 

c)  leveringen finner sted 30 måneder etter anvendelses-

datoen for denne forordning eller senere, 

3) «tankfartøy» et oljetankskip som definert i vedlegg I til 

Den internasjonale konvensjon om hindring av forurens-

ning fra skip («MARPOL-konvensjonen»), eller et 

tankfartøy som fører skadelige flytende stoffer som 

definert i vedlegg II til nevnte konvensjon, 

4) «farlig materiale» alle materialer eller stoffer som kan 

være skadelige for menneskers helse og/eller miljøet, 

5) «driftsavfall» avløpsvann og rester frambrakt ved normal 

drift av skip som omfattes av kravene i MARPOL-

konvensjonen, 

6) «gjenvinning av skip» den virksomheten som består i helt 

eller delvis å hogge opp skip på et skipsgjenvinnings-

anlegg med henblikk på å gjenvinne komponenter og 

materialer for bearbeiding, forberedelse til gjenbruk eller 

for gjenbruk, samtidig som håndteringen av farlige 

materialer og andre materialer sikres, noe som også 

omfatter lagring og behandling av komponenter og 

materialer på anlegget, men ikke videre bearbeiding eller 

disponering av dem i atskilte anlegg, 

7) «skipsgjenvinningsanlegg» et definert område som er et 

verft eller anlegg i en medlemsstat eller i en tredjestat, og 

som brukes til gjenvinning av skip, 

8) «skipsgjenvinningsselskap» eieren av skipsgjenvinnings-

anlegget eller en annen organisasjon eller person som har 

overtatt ansvaret for driften av skipsgjenvinnings-

virksomheten fra eieren av skipsgjenvinningsanlegget,  
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9) «administrasjon» en offentlig myndighet som en med-

lemsstat har utpekt som den ansvarlige for oppgaver som 

gjelder skip som seiler under dens flagg, eller som er i 

virksomhet under dens myndighet, 

10) «anerkjent organisasjon» en organisasjon som er anerkjent 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 391/2009(1), 

11) «vedkommende myndighet» en offentlig myndighet eller 

offentlige myndigheter som en medlemsstat eller en 

tredjestat har utpekt som ansvarlig for skipsgjenvinnings-

anlegg innenfor et bestemt geografisk område eller 

kunnskapsområde, med hensyn til all virksomhet innenfor 

den gjeldende statens jurisdiksjon, 

12) «bruttotonnasje» bruttotonnasje (BT) beregnet i samsvar 

med reglene for måling av tonnasje fastsatt i vedlegg I til 

Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer, 

1969, eller en etterfølgende konvensjon, 

13) «kvalifisert person» en person med relevante kvalifi-

kasjoner, utdanning og tilstrekkelige kunnskaper, erfaring 

og ferdigheter til å utføre den bestemte arbeidsoppgaven, 

14) «rederi» en fysisk eller juridisk person som er registrert 

som eier av skipet, herunder den fysiske eller juridiske 

personen som eier skipet i et begrenset tidsrom før det 

selges eller overdras til et skipsgjenvinningsanlegg, eller 

dersom det ikke finnes noen registrering, den fysiske eller 

juridiske personen som eier skipet, eller en annen 

organisasjon eller person, for eksempel lederen eller 

totalbefrakteren, som har overtatt ansvaret for skipets drift 

fra eieren av skipet, samt den juridiske personen som 

driver et statseid skip, 

15) «ny installering» installering av systemer, utstyr, isolasjon 

eller andre materialer på et skip etter anvendelsesdatoen 

for denne forordning, 

16) «skipsgjenvinningsplan» en plan som den driftsansvarlige 

for skipsgjenvinningsanlegget har utarbeidet for hvert 

enkelt skip som skal gjenvinnes under den driftsan-

svarliges ansvar, idet det tas hensyn til relevante 

retningslinjer og resolusjoner fra IMO, 

17) «skipsgjenvinningsplan for anlegget» en plan som er 

utarbeidet av den driftsansvarlige for skipsgjenvinnings-

anlegget og vedtatt av styret eller det relevante styrings-

organet for skipsgjenvinningsselskapet, og som inneholder 

en beskrivelse av driftsprosessene og –framgangsmåtene i 

forbindelse med gjenvinning av skip på skipsgjen-

vinningsanlegget, og som særlig omfatter arbeidstakernes 

sikkerhet og opplæring, vern av menneskers helse og 

miljøet, personalets oppgaver og ansvarsområder, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 av 

23. april 2009 om felles regler og standarder for organisasjoner 

som skal inspisere og besikte fartøyer (EUT L 131 av 28.5.2009, 

s. 11). 

kriseberedskap og beredskapstiltak samt systemer for 

overvåking, rapportering og føring av registre, og som tar 

hensyn til relevante retningslinjer og resolusjoner fra 

IMO, 

18) «klargjort for adgang» et område som oppfyller alle 

følgende kriterier: 

a)  Oksygeninnholdet i atmosfæren og konsentrasjonen av 

brannfarlig damp er innenfor sikre grenser. 

b)  Alle giftige materialer i atmosfæren er innenfor tillatte 

konsentrasjoner. 

c)  Rester eller materialer som er forbundet med det 

arbeidet som er godkjent av en kvalifisert person, 

forårsaker ikke ukontrollerte utslipp av giftige 

materialer eller en usikker konsentrasjon av brann-

farlige damper ved eksisterende atmosfæriske forhold 

når anvisningene følges. 

19) «klargjort for varmearbeid» et område som oppfyller alle 

følgende kriterier: 

a)  Det finnes sikre, ikke-eksplosive forhold, herunder 

gassfrie, for bruk av utstyr til elektrisk lysbuesveising 

eller gassveising, skjære- eller brennerutstyr eller 

andre former for åpen flamme samt oppvarming, 

sliping eller gnistdannende arbeidsmåter. 

b)  Kriteriene for klargjort for adgang fastsatt i nr. 18 er 

oppfylt. 

c)  Eksisterende atmosfæriske forhold endres ikke som 

følge av varmearbeidet. 

d)  Alle tilstøtende områder er rengjort, gjort inert eller 

behandlet tilstrekkelig til å hindre at brann oppstår 

eller spres. 

20) «erklæring om sluttført gjenvinning» en erklæring utstedt 

av den driftsansvarlige for skipsgjenvinningsanlegget som 

bekrefter at gjenvinningen av skipet er avsluttet i samsvar 

med denne forordning, 

21) «fortegnelsessertifikat» et skipsspesifikt sertifikat som 

utstedes til skip som seiler under en medlemsstats flagg i 

samsvar med artikkel 9, og som ledsages av en fortegnelse 

over farlige materialer i samsvar med artikkel 5, 

22) «gjenvinningssertifikat» et skipsspesifikt sertifikat som 

utstedes til skip som seiler under en medlemsstats flagg i 

samsvar med artikkel 9 nr. 9, og som ledsages av en 

fortegnelse over farlige materialer i samsvar med 

artikkel 5 nr. 7 og den godkjente skipsgjenvinningsplanen 

i samsvar med artikkel 7,  
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23) «samsvarserklæring» et skipsspesifikt sertifikat som 

utstedes til skip som seiler under en tredjestats flagg, og 

som ledsages av en fortegnelse over farlige materialer i 

samsvar med artikkel 12, 

24) «lettskipsvekt i tonn (LDT)» vekten av et skip i tonn uten 

last, brensel, smøreolje i lagertanker, ballastvann, 

ferskvann, matevann, forråd samt passasjerer og besetning 

og deres eiendeler, som er summen av vekten av skipets 

skrog, konstruksjon, maskiner, utstyr og innretninger. 

2.  I artikkel 7 nr. 2 bokstav d) og artikkel 13, 15 og 16 

menes med 

a) «avfall», «farlig avfall», «behandling» og «avfalls-

håndtering» det samme som i artikkel 3 i direktiv 2008/ 

98/EF, 

b) «inspeksjon av anlegget» en inspeksjon på skipsgjen-

vinningsanlegget for å vurdere om forholdene på anlegget 

er i samsvar med forholdene som er beskrevet i relevant 

dokumentasjon, 

c) «arbeidstaker» en person som utfører arbeid, enten fast eller 

midlertidig, innenfor rammen av et arbeidsforhold, 

herunder personale som arbeider for leverandører og 

underleverandører, 

d) «miljømessig forsvarlig håndtering» at det treffes alle 

praktisk mulige tiltak for å sikre at avfall og farlige 

materialer blir håndtert på en måte som verner menneskers 

helse og miljøet mot skadevirkninger som slikt materiale 

eller avfall kan medføre. 

3.  Med hensyn til nr. 1.13 kan en kvalifisert person være en 

utdannet arbeidstaker eller en overordnet arbeidstaker som er i 

stand til å kjenne igjen og vurdere farer og risikoer på 

arbeidsplassen samt arbeidstakernes eksponering for mulig 

farlige materialer eller usikre forhold på et skipsgjen-

vinningsanlegg, og som er i stand til å angi de nødvendige 

vernetiltakene og forebyggende tiltakene som skal iverksettes 

for å fjerne eller redusere disse farene og risikoene eller denne 

eksponeringen. 

Uten at det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF(1), kan vedkommende myndighet definere hen-

siktsmessige kriterier som slike personer må oppfylle, og også 

fastsette hvilke oppgaver de skal utføre. 

AVDELING II 

SKIP 

Artikkel 4 

Kontroll av farlige materialer 

Installering eller bruk av farlige materialer nevnt i vedlegg I på 

skip skal forbys eller begrenses som angitt i vedlegg I, uten at 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 

2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT L 255 av 

30.9.2005, s. 22). 

dette berører andre krav i relevant unionsrett der det kan kreves 

ytterligere tiltak. 

Artikkel 5 

Fortegnelse over farlige materialer 

1.  Hvert nye skip skal ha en fortegnelse over farlige 

materialer om bord, og fortegnelsen skal minst angi de farlige 

materialene som er oppført i vedlegg II, og som finnes i skipets 

konstruksjon eller utstyr, samt hvor de er plassert og 

omtrentlige mengder av dem. 

2.  Med forbehold for artikkel 32 nr. 2 bokstav b) skal 

eksisterende skip så langt det praktisk er mulig oppfylle 

kravene i nr. 1. 

Når det gjelder skip som skal gjenvinnes, skal disse så langt det 

praktisk er mulig oppfylle kravene i nr. 1 i denne artikkel fra 

datoen for offentliggjøringen av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg («den europeiske listen»), som fastsatt 

i artikkel 16 nr. 2. 

Når fortegnelsen over farlige materialer utarbeides, skal den 

minst angi de farlige materialene som er oppført i vedlegg I, 

med forbehold for artikkel 32 nr. 2 bokstav b). 

3.  Fortegnelsen over farlige materialer skal 

a)  være spesifikk for hvert skip, 

b)  vise at skipet overholder forbudet mot eller begrensningene 

for installering eller bruk av farlige materialer i samsvar 

med artikkel 4, 

c)  utarbeides slik at det tas hensyn til relevante retningslinjer 

fra IMO, 

d)  kontrolleres av administrasjonen eller en anerkjent 

organisasjon som administrasjonen har bemyndiget. 

4.  I tillegg til nr. 3 skal det for eksisterende skip utarbeides 

en plan som beskriver den visuelle kontrollen eller 

stikkprøvekontrollen som benyttes for å utarbeide fortegnelsen 

over farlige materialer, idet det tas hensyn til relevante 

retningslinjer fra IMO. 

5.  Fortegnelsen over farlige materialer skal bestå av tre 

deler: 

a)  En liste over farlige materialer angitt i vedlegg I og II, i 

samsvar med bestemmelsene i nr. 1 og 2 i denne artikkel, 

og som finnes i skipets konstruksjon eller utstyr, med 

opplysninger om hvor de er plassert og om omtrentlige 

mengder (del I).  
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b)  En liste over driftsavfall som finnes om bord på skipet 

(del II). 

c)  En liste over forråd som finnes om bord på skipet (del III). 

6.  Den I av fortegnelsen over farlige materialer skal føres og 

ajourføres på tilfredsstillende måte gjennom hele skipets 

driftstid og skal omfatte nye installeringer som inneholder 

farlige materialer angitt i vedlegg II, og relevante endringer i 

skipets konstruksjon og utstyr. 

7.  Før et skip gjenvinnes, skal fortegnelsen over farlige 

materialer, idet det tas hensyn til relevante retningslinjer fra 

IMO, i tillegg til del I som er tilfredsstillende ført og ajourført, 

utfylles med del II for driftsavfall og del III for forråd og 

kontrolleres av administrasjonen eller en anerkjent organisasjon 

som administrasjonen har bemyndiget. 

8.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 24 som gjelder ajourføring av 

postene til fortegnelsen over farlige materialer i vedlegg I og II, 

for å sikre at listene minst inneholder de stoffene som er angitt i 

tillegg I og II til Hongkong-konvensjonen. 

Kommisjonen skal vedta en egen delegert rettsakt for hvert 

stoff som skal tilføyes eller slettes fra vedlegg I eller II. 

Artikkel 6 

Alminnelige krav til rederier 

1.  Når et skip klargjøres for gjenvinning, skal rederiet 

a)  gi den driftsansvarlige for skipsgjenvinningsanlegget alle de 

relevante opplysningene om skipet som er nødvendig for å 

utarbeide skipsgjenvinningsplanen som omhandles i 

artikkel 7, 

b)  skriftlig underrette den relevante administrasjonen innen en 

tidsfrist som denne administrasjonen fastsetter, om sin 

hensikt å gjenvinne et skip på et bestemt skipsgjenvinnings-

anlegg eller på bestemte skipsgjenvinningsanlegg. 

Underretningen skal minst omfatte 

i)  fortegnelsen over farlige materialer, og 

ii)  alle relevante opplysninger om skipet i henhold til 

bokstav a). 

2.  Rederiene skal sikre at skipene som skal gjenvinnes, 

a)  bare gjenvinnes på skipsgjenvinningsanlegg som står 

oppført på den europeiske listen, 

b)  før de avleveres på skipsgjenvinningsanlegget, håndteres 

slik at lasterester, resterende brennolje og skipsavfall som 

fortsatt er om bord, minimeres, 

c)  har et gjenvinningssertifikat utstedt av administrasjonen 

eller en anerkjent organisasjon som administrasjonen har 

bemyndiget, før skipet gjenvinnes og etter mottak av den 

gjenvinningsplanen for skipet som er godkjent i samsvar 

med artikkel 7 nr. 3. 

3.  Rederiene skal sikre at tankfartøyene ankommer 

skipsgjenvinningsanlegget med lastetanker og pumperom i en 

slik tilstand at de kan sertifiseres som klargjort for varmearbeid. 

4.  Rederiene skal gi den driftsansvarlige for skipsgjen-

vinningsanlegget en kopi av gjenvinningssertifikatet utstedt i 

samsvar med artikkel 9. 

5.  Rederiene er ansvarlige for skipet og skal treffe tiltak for å 

sikre at skipet hele tiden oppfyller kravene til administrasjonen 

i den medlemsstaten som skipet fører flagget til, fram til det 

tidspunktet når den driftsansvarlige for skipsgjenvinnings-

anlegget påtar seg ansvaret for det aktuelle skipet. Den 

driftsansvarlige for skipsgjenvinningsanlegget kan nekte å ta 

imot skipet til gjenvinning dersom skipets tilstand i vesentlig 

grad avviker fra opplysningene i fortegnelsessertifikatet, 

herunder når del I av fortegnelsen over farlige materialer ikke 

er tilfredsstillende ført og ajourført, eller ikke viser endringer i 

skipets konstruksjon og utstyr. Under slike omstendigheter skal 

rederiet fortsatt ha ansvaret for det gjeldende skipet og 

umiddelbart underrette administrasjonen om dette. 

Artikkel 7 

Skipsgjenvinningsplan 

1.  Det skal utarbeides en skipsspesifikk gjenvinningsplan for 

skipet før enhver gjenvinning. Skipsgjenvinningsplanen skal 

omfatte alle skipsspesifikke forhold som ikke omfattes av 

skipsgjenvinningsplanen for anlegget, eller som krever en 

særskilt framgangsmåte. 

2.  Skipsgjenvinningsplanen skal 

a)  utarbeides av den driftsansvarlige for skipsgjenvinnings-

anlegget i samsvar med relevante bestemmelser i 

Hongkong-konvensjonen, idet det tas hensyn til relevante 

retningslinjer fra IMO og relevante opplysninger om skipet 

som rederiet har gitt i samsvar med artikkel 6 nr. 1 

bokstav a), slik at planens innhold stemmer overens med de 

opplysningene som finnes i fortegnelsen over farlige 

materialer, 

b)  klargjøre om og i hvilket omfang det forberedende arbeidet, 

som forbehandling, identifisering av mulige farer og 

fjerning av forråd, skal utføres på et annet sted enn på det 

skipsgjenvinningsanlegget som er angitt i skipsgjen-

vinningsplanen; skipsgjenvinningsplanen bør angi hvor 

skipet vil være plassert under gjenvinningen, og inneholde 

en kortfattet plan for ankomsten og en sikker plassering av 

det aktuelle skipet som skal gjenvinnes,  
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c)  inneholde opplysninger om opprettelse, vedlikehold og 

overvåking av vilkårene for «klargjort for adgang» og 

«klargjort for varmearbeid» for det aktuelle skipet, idet det 

tas hensyn til egenskaper som konstruksjon, konfigurasjon 

og tidligere last samt andre nødvendige opplysninger om 

hvordan skipsgjenvinningsplanen skal gjennomføres, 

d)  inneholde opplysninger om type og mengde av farlige 

materialer og avfall som frambringes ved gjenvinningen av 

det aktuelle skipet, herunder de materialene og det avfallet 

som er angitt i fortegnelsen over farlige materialer, samt 

opplysninger om hvordan disse vil bli behandlet og lagret 

på skipsgjenvinningsanlegget og på anlegg de senere kan 

bli sendt til, 

e)  utarbeides særskilt, i prinsippet for hvert involverte 

skipsgjenvinningsanlegg når det skal brukes mer enn ett 

skipsgjenvinningsanlegg, og skal angi i hvilken rekkefølge 

anleggene kommer til å bli brukt og den virksomheten som 

er godkjent og vil bli gjennomført på disse anleggene. 

3.  Vedkommende myndighet skal stilltiende eller uttrykkelig 

godkjenne skipsgjenvinningsplanen i samsvar med kravene i 

den staten der skipsgjenvinningsanlegget befinner seg, når det 

er relevant. 

Det foreligger uttrykkelig godkjenning når vedkommende 

myndighet har sendt skriftlig underretning om sin beslutning 

om skipsgjenvinningsplanen til den driftsansvarlige for 

skipsgjenvinningsanlegget, rederiet og administrasjonen. 

Stilltiende godkjenning skal anses for å være gitt når 

vedkommende myndighet ikke har foretatt skriftlig innsigelse 

mot skipsgjenvinningsplanen overfor den driftsansvarlige for 

skipsgjenvinningsanlegget, rederiet og administrasjonen i løpet 

av en undersøkelsesperiode som er fastsatt i samsvar med 

kravene i den staten der skipsgjenvinningsanlegget befinner 

seg, når det er relevant, og meldt i henhold til artikkel 15 nr. 2 

bokstav b). 

4.  Medlemsstatene kan kreve at deres administrasjon sender 

de opplysningene som rederiet har gitt i henhold til artikkel 6 

nr. 1 bokstav b), og følgende detaljer til vedkommende 

myndighet i den staten der skipsgjenvinningsanlegget befinner 

seg: 

i) Datoen for skipets registrering i den staten som skipet 

fører flagget til. 

ii) Skipets identifikasjonsnummer (IMO-nummer). 

iii) Skrognummeret ved levering av nybygde skip. 

iv) Skipets navn og type. 

v) Skipets hjemsted. 

vi) Rederiets navn og adresse samt registrert eiers IMO-

identifikasjonsnummer. 

vii) Selskapets navn og adresse. 

viii) Navn på alle klasseselskapene som har klassifisert skipet. 

ix) Skipets mål (største lengde (LOA), bredde på spant, 

dybde på spant, LDT, brutto- og nettotonnasje samt 

motortype og -effekt). 

Artikkel 8 

Besiktelser 

1.  Skipsbesiktelser skal utføres av tjenestemenn fra admini-

strasjonen eller fra en anerkjent organisasjon som admini-

strasjonen har bemyndiget, idet det tas hensyn til relevante 

retningslinjer fra IMO. 

2.  Dersom administrasjonen bruker anerkjente organi-

sasjoner til å gjennomføre besiktelsene som beskrevet i nr. 1, 

skal den som et minimum gi de gjeldende anerkjente organi-

sasjonene fullmakt til å 

– kreve at et skip som de besikter, er i samsvar med denne 

forordning, og 

– gjennomføre besiktelser dersom vedkommende myndigheter 

i en medlemsstat ber om det. 

3.  Skipene skal gjennomgå følgende besiktelser: 

a)  Førstegangsbesiktelse. 

b)  Fornyelsesbesiktelse. 

c)  Tilleggsbesiktelse. 

d)  Sluttbesiktelse. 

4.  Førstegangsbesiktelsen av et nytt skip skal gjennomføres 

før skipet settes i drift, eller før fortegnelsessertifikatet utstedes. 

For eksisterende skip skal en førstegangsbesiktelse gjennom-

føres innen 31. desember 2020. Ved besiktelsen skal det 

kontrolleres at del I av fortegnelsen over farlige materialer 

oppfyller kravene i denne forordning. 

5.  Fornyelsesbesiktelsen skal gjennomføres etter de 

intervallene som administrasjonen fastsetter, og som ikke skal 

overstige fem år. Ved fornyelsesbesiktelsen skal det 

kontrolleres at del I av fortegnelsen over farlige materialer 

oppfyller kravene i denne forordning. 

6.  Tilleggsbesiktelsen skal helt eller delvis, avhengig av 

omstendighetene, gjennomføres dersom rederiet ber om det 

etter en endring, utskifting eller vesentlig reparasjon av skipets 

konstruksjon, utstyr, systemer, innretninger, installasjoner og 

materialer som har en innvirkning på fortegnelsen over farlige 

materialer. Besiktelsen skal foretas slik at den sikrer at enhver 

endring, utskifting eller vesentlig reparasjon er gjennomført på 

en måte som sikrer at skipet hele tiden oppfyller kravene i 

denne forordning, og at de nødvendige endringene gjøres i del I 

av fortegnelsen over farlige materialer.  
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7.  Sluttbesiktelsen skal gjennomføres før skipes tas ut av 

drift og før gjenvinningen av skipet har begynt. 

Ved denne besiktelsen skal det kontrolleres at 

a)  fortegnelsen over farlige materialer oppfyller kravene i 

artikkel 5, 

b)  skipsgjenvinningsplanen på korrekt vis gjenspeiler de 

opplysningene som finnes i fortegnelsen over farlige 

materialer, og oppfyller kravene i artikkel 7, 

c)  det skipsgjenvinningsanlegget som skal gjenvinne skipet, 

står oppført på den europeiske listen. 

8.  For eksisterende skip som skal gjenvinnes, kan førstegangs-

besiktelsen og sluttbesiktelsen gjennomføres samtidig. 

Artikkel 9 

Utstedelse og påtegning av sertifikater 

1.  Etter at en førstegangsbesiktelse eller fornyelsesbesiktelse 

er gjennomført med tilfredsstillende resultat, skal admini-

strasjonen eller en anerkjent organisasjon som administrasjonen 

har bemyndiget, utstede et fortegnelsessertifikat. Dette 

sertifikatet skal ledsages av del I av fortegnelsen over farlige 

materialer, som nevnt i artikkel 5 nr. 5 bokstav a). 

Dersom førstegangs- og sluttbesiktelsen gjennomføres 

samtidig, som omhandlet i artikkel 8 nr. 8, skal bare gjen-

vinningssertifikatet nevnt i nr. 9 i denne artikkel utstedes. 

Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om 

utformingen av fortegnelsessertifikatet for å sikre at det 

stemmer overens med tillegg 3 til Hongkong-konvensjonen. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 i denne forordning. 

2.  Dersom rederiet ber om det, skal administrasjonen eller en 

anerkjent organisasjon som administrasjonen har bemyndiget, 

påtegne et fortegnelsessertifikat etter at en tilleggsbesiktelse 

med tilfredsstillende resultat er gjennomført i samsvar med 

artikkel 8 nr. 6. 

3.  Med forbehold for nr. 4 skal administrasjonen eller en 

anerkjent organisasjon som administrasjonen har bemyndiget, 

utstede eller påtegne, alt etter hva som er relevant, et 

fortegnelsessertifikat dersom fornyelsesbesiktelsen er 

gjennomført med tilfredsstillende resultat 

a)  innen en periode på tre måneder før utløpsdatoen for det 

gjeldende fortegnelsessertifikatet, og det nye sertifikatet 

skal være gyldig fra datoen da fornyelsesbesiktelsen ble 

gjennomført med tilfredsstillende resultat, til en dato som 

ikke overstiger fem år fra utløpsdatoen for det gjeldende 

sertifikatet, 

b)  etter utløpsdatoen for det gjeldende fortegnelsessertifikatet, 

og det nye sertifikatet skal være gyldig fra datoen da 

fornyelsesbesiktelsen ble gjennomført med tilfredsstillende 

resultat, til en dato som ikke overstiger fem år fra 

utløpsdatoen for det gjeldende sertifikatet, 

c)  mer enn tre måneder før utløpsdatoen for det gjeldende 

fortegnelsessertifikatet, og det nye sertifikatet skal være 

gyldig fra datoen da fornyelsesbesiktelsen ble gjennomført 

med tilfredsstillende resultat, til en dato som ikke overstiger 

fem år fra datoen da fornyelsesbesiktigelsen ble tilfreds-

stillende gjennomført. 

4.  Dersom en fornyelsesbesiktelse er gjennomført med 

tilfredsstillende resultat og et nytt fortegnelsessertifikat ikke 

kan utstedes eller plasseres om bord før utløpsdatoen for det 

gjeldende sertifikatet, skal administrasjonen eller en anerkjent 

organisasjon som administrasjonen har bemyndiget, godkjenne 

det gjeldende sertifikatet, og et slikt sertifikat skal godtas som 

gyldig i ytterligere en periode på høyst fem måneder fra 

utløpsdatoen. 

5.  Dersom det er utstedt et fortegnelsessertifikat for en 

periode på mindre enn fem år, kan administrasjonen eller en 

anerkjent organisasjon som administrasjonen har bemyndiget, 

forlenge det gjeldende sertifikatets gyldighet for ytterligere en 

periode på høyst fem år. 

6.  Under særlige omstendigheter som fastsettes av admini-

strasjonen, behøver et nytt fortegnelsessertifikat ikke være 

datert fra utløpsdatoen for det gjeldende sertifikatet som fastsatt 

i nr. 3 bokstav a) og b) og nr. 7 og 8. Under slike 

omstendigheter er det nye sertifikatet gyldig i en periode på 

høyst fem år fra den datoen da fornyelsesbesiktelsen ble 

tilfredsstillende gjennomført. 

7.  Dersom et skip, når fortegnelsessertifikatet utløper, ikke 

ligger i den havnen eller ved den ankerplassen der det skal 

besiktes, kan administrasjonen om nødvendig forlenge 

fortegnelsessertifikatets gyldighetstid med høyst tre måneder 

slik at skipet kan avslutte sin reise til den havnen der det skal 

besiktes. En eventuell forlengelse forutsetter at besiktelsen 

gjennomføres i nevnte havn før skipet forlater havnen. Et skip 

som innvilges forlengelse, skal når det anløper den havnen der 

det skal besiktes, ikke ha rett til å forlate denne havnen i kraft 

av en slik forlengelse uten et nytt sertifikat. Når fornyelses-

besiktelsen er fullført, skal det nye fortegnelsessertifikatet være 

gyldig i en periode som ikke overstiger fem år fra den 

utløpsdatoen som det gjeldende sertifikatet hadde før 

forlengelsen ble gitt. 

8.  For et skip som foretar korte reiser, og der 

fortegnelsessertifikatet ikke er blitt forlenget i henhold til 

vilkårene i nr. 7, kan fortegnelsessertifikatet forlenges av 

administrasjonen med en periode på inntil én måned fra 

utløpsdatoen. Når fornyelsesbesiktelsen er fullført, skal det nye 

fortegnelsessertifikatet være gyldig i en periode som ikke 

overstiger fem år fra den utløpsdatoen som det gjeldende 

sertifikatet hadde før forlengelsen ble gitt.  
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9.  Etter at en sluttbesiktelse med tilfredsstillende resultat er 

gjennomført i samsvar med artikkel 8 nr. 7, skal admini-

strasjonen eller en anerkjent organisasjon som administrasjonen 

har bemyndiget, utstede et gjenvinningssertifikat. Dette 

sertifikatet skal ledsages av fortegnelsen over farlige materialer 

og skipsgjenvinningsplanen. 

Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om 

utformingen av gjenvinningssertifikatet for å sikre at det 

stemmer overens med tillegg 4 til Hongkong-konvensjonen. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 i denne forordning. 

Et gjenvinningssertifikat som er utstedt etter en sluttbesiktelse i 

samsvar med første ledd i dette nummer, skal godtas av de 

øvrige medlemsstatene og anses, med hensyn til denne 

forordning, å ha samme gyldighet som et gjenvinningssertifikat 

de selv har utstedt. 

Artikkel 10 

Sertifikatenes varighet og gyldighet 

1.  Med forbehold for artikkel 9 skal det utstedes et 

fortegnelsessertifikat for en periode som administrasjonen 

fastsetter, og som ikke skal overstige fem år. 

2.  Gyldigheten av et fortegnelsessertifikat som er utstedt 

eller påtegnet i henhold til artikkel 9, skal opphøre i følgende 

tilfeller: 

a)  Dersom skipets tilstand i vesentlig grad avviker fra 

opplysningene i fortegnelsessertifikatet, herunder når del I 

av fortegnelsen over farlige materialer ikke er til-

fredsstillende ført og ajourført eller ikke viser endringer i 

skipets konstruksjon og utstyr, idet det tas hensyn til 

relevante retningslinjer fra IMO. 

b)  Dersom fornyelsesbesiktelsen ikke gjennomføres innenfor 

de intervallene som er angitt i artikkel 8 nr. 5. 

3.  Administrasjonen eller en anerkjent organisasjon som 

administrasjonen har bemyndiget, skal utstede et gjenvinnings-

sertifikat for en periode på høyst tre måneder. 

4.  Gyldigheten av et gjenvinningssertifikat som er utstedt i 

henhold til artikkel 9 nr. 9, skal opphøre dersom skipets tilstand 

avviker vesentlig fra opplysningene i fortegnelsessertifikatet. 

5.  Som unntak fra nr. 3 kan administrasjonen eller en 

anerkjent organisasjon som administrasjonen har bemyndiget, 

forlenge gjenvinningssertifikatet for én direkte reise til 

skipsgjenvinningsanlegget. 

Artikkel 11 

Havnestatskontroll 

1.  Medlemsstatene skal anvende kontrollbestemmelser for 

skip i samsvar med sin nasjonale lovgivning, idet det tas hensyn 

til direktiv 2009/16/EF. Med forbehold for nr. 2 skal enhver slik 

inspeksjon begrenses til en kontroll av om det finnes enten et 

fortegnelsessertifikat eller et gjenvinningssertifikat om bord 

som, såfremt det er gyldig, skal anses som tilstrekkelig for at 

inspeksjonen skal godkjennes. 

2.  Den relevante myndighet som er involvert i havnestats-

kontroller, kan utføre en detaljert inspeksjon, idet det tas hensyn 

til relevante retningslinjer fra IMO, dersom et skip ikke har et 

gyldig sertifikat eller det er god grunn til å tro at 

a)  skipets tilstand eller utstyr i stor grad avviker fra opplys-

ningene i sertifikatet, i del I av fortegnelsen over farlige 

materialer eller i begge, eller 

b)  det ikke er innført noen framgangsmåte om bord på skipet 

når det gjelder vedlikehold av del I av fortegnelsen over 

farlige materialer. 

3.  Et skip kan bli advart, holdt tilbake, bortvist eller 

utestengt fra havner eller offshoreterminaler under en med-

lemsstats jurisdiksjon dersom det ikke framlegger en kopi av 

fortegnelsessertifikatet eller gjenvinningssertifikatet, alt etter 

hva som er relevant, for relevante myndigheter i nevnte med-

lemsstat og på nevnte myndigheters anmodning, uten at dette 

berører artikkel 9. En medlemsstat som treffer et slikt tiltak, 

skal straks underrette den berørte administrasjonen. Manglende 

ajourføring av fortegnelsen over farlige materialer utgjør ikke 

en mangel som kan medføre tilbakeholding, men ethvert avvik i 

fortegnelsen over farlige materialer skal rapporteres til den 

berørte administrasjonen og skal rettes innen neste besiktelse. 

4.  En medlemsstats relevante myndighet kan ved tilfeller av 

force majeure, av tvingende nødvendige sikkerhetsgrunner, for 

å redusere eller minimere faren for forurensning eller for å 

utbedre feil og mangler gi anløpstillatelse til en bestemt havn 

eller ankerplass, forutsatt at rederiet, den driftsansvarlige eller 

skipsføreren har truffet passende tiltak som de relevante 

myndighetene i den gjeldende medlemsstaten har godkjent, slik 

at skipet kan anløpe på en sikker måte. 

Artikkel 12 

Krav til skip som seiler under en tredjestats flagg 

1.  Med forbehold for artikkel 32 nr. 2 bokstav b) skal et skip 

som anløper en havn eller ankerplass i en medlemsstat, og som 

seiler under en tredjestats flagg, ha en fortegnelse over farlige 

materialer om bord som er i samsvar med artikkel 5 nr. 2. 

Uten hensyn til første ledd kan en medlemsstats relevante 

myndighet ved tilfeller av force majeure, av tvingende 

nødvendige sikkerhetsgrunner, for å redusere eller minimere 

faren for forurensning eller for å utbedre feil og mangler gi 

anløpstillatelse til en bestemt havn eller ankerplass, forutsatt at 

rederiet, den driftsansvarlige eller skipsføreren har truffet 

passende tiltak som de relevante myndighetene i den gjeldende 

medlemsstaten har godkjent, slik at skipet kan anløpe på en 

sikker måte.  
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2.  Installering av farlige materialer nevnt i vedlegg I på skip 

som seiler under en tredjestats flagg, når de ligger i en havn 

eller ved en ankerplass i en medlemsstat, skal forbys eller 

begrenses som angitt i vedlegg I. 

Bruk av farlige materialer nevnt i vedlegg I på skip som seiler 

under en tredjestats flagg, når de ligger i en havn eller ved en 

ankerplass i en medlemsstat, skal forbys eller begrenses som 

angitt i vedlegg I, uten at dette berører de unntakene og 

overgangsordningene som gjelder for disse materialene i 

henhold til folkeretten. 

3.  Fortegnelsen over farlige materialer skal være spesifikk 

for hvert skip, utarbeides slik at det tas hensyn til relevante 

retningslinjer fra IMO og tjene til å klargjøre at skipet 

overholder nr. 2 i denne artikkel. Når fortegnelsen over farlige 

materialer utarbeides, skal den som et minimum angi de farlige 

materialene som er oppført i vedlegg I. Et skip som seiler under 

en tredjestats flagg, skal utarbeide en plan som beskriver den 

visuelle kontrollen / stikkprøvekontrollen som benyttes for å 

utarbeide fortegnelsen over farlige materialer, idet det tas 

hensyn til relevante retningslinjer fra IMO. 

4.  Fortegnelsen over farlige materialer skal føres og 

ajourføres på tilfredsstillende måte gjennom hele skipets 

driftstid og skal omfatte nye installeringer som inneholder 

farlige materialer angitt i vedlegg II, og relevante endringer i 

skipets konstruksjon og utstyr, idet det tas hensyn til unntak og 

overgangsordninger som gjelder for disse materialene i henhold 

til folkeretten. 

5.  Et skip som seiler under en tredjestats flagg, kan bli 

advart, holdt tilbake, bortvist eller utestengt fra havner eller 

offshoreterminaler under en medlemsstats jurisdiksjon dersom 

det ikke på anmodning fra de relevante myndighetene i en 

medlemsstat framlegger en kopi av samsvarserklæringen i 

samsvar med nr. 6 og 7 til de samme myndighetene, sammen 

med fortegnelsen over farlige materialer når det er relevant. En 

medlemsstat som treffer et slikt tiltak, skal straks underrette de 

relevante myndighetene i den tredjestaten som det aktuelle 

skipet fører flagget til. Manglende ajourføring av fortegnelsen 

over farlige materialer utgjør ikke en mangel som kan medføre 

tilbakeholding, men ethvert avvik i fortegnelsen over farlige 

materialer skal rapporteres til de relevante myndighetene i den 

tredjestaten som det aktuelle skipet fører flagget til. 

6.  Samsvarserklæringen skal utstedes etter at fortegnelsen 

over farlige materialer er kontrollert av relevante myndigheter i 

den tredjestaten som skipet fører flagget til, eller av en 

organisasjon som disse myndighetene har bemyndiget, i 

samsvar med nasjonale krav. Samsvarserklæringen kan 

utformes på grunnlag av tillegg 3 til Hongkong-konvensjonen. 

7.  Samsvarserklæringen og fortegnelsen over farlige 

materialer skal utarbeides på et offisielt språk som brukes av de 

utstedende relevante myndighetene i den tredjestaten som 

skipet fører flagget til, og dersom dette språket ikke er engelsk, 

fransk eller spansk, skal det vedlegges en oversettelse til ett av 

disse språkene. 

8.  Med forbehold for artikkel 32 nr. 2 bokstav b) skal skip 

som seiler under en tredjestats flagg og søker om å bli registrert 

under en medlemsstats flagg, sikre at en fortegnelse over farlige 

materialer som fastsatt i artikkel 5 nr. 2 oppbevares om bord 

eller utarbeides innen seks måneder fra registreringen under den 

gjeldende medlemsstatens flagg eller i løpet av neste besiktelse 

i henhold til artikkel 8 nr. 3, alt etter hvilken dato som kommer 

først. 

AVDELING III 

SKIPSGJENVINNINGSANLEGG 

Artikkel 13 

Nødvendige krav til skipsgjenvinningsanlegg som skal 

oppføres på den europeiske listen 

1.  For å bli oppført på den europeiske listen skal et 

skipsgjenvinningsanlegg oppfylle følgende krav i samsvar med 

relevante bestemmelser i Hongkong-konvensjonen, idet det tas 

hensyn til relevante retningslinjer fra IMO, ILO, Basel-

konvensjonen og Stockholm-konvensjonen om persistente 

organiske forbindelser samt andre internasjonale retningslinjer: 

a)  Det skal være godkjent av vedkommende myndigheter til å 

gjenvinne skip. 

b)  Det skal være utformet, konstruert og drives på en sikker og 

miljømessig forsvarlig måte. 

c)  Det skal drives fra faste konstruksjoner. 

d)  Det skal opprette håndterings- og overvåkingssystemer, 

prosesser og teknikker som har som formål å forebygge, 

redusere, minimere og, så langt det praktisk er mulig, fjerne 

i)  helserisiko for berørte arbeidstakere og befolkningen i 

nærheten av skipsgjenvinningsanlegget, og 

ii)  skadevirkninger på miljøet forårsaket av gjenvinning 

av skip. 

e)  Det skal utarbeide en skipsgjenvinningsplan for anlegget.  
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f)  Det skal forebygge skadevirkninger på menneskers helse og 

miljøet, herunder ved å vise at det kan kontrollere enhver 

lekkasje, særlig i tidevannssoner. 

g)  Det skal sørge for en sikker og miljømessig forsvarlig 

håndtering og lagring av farlige materialer og farlig avfall, 

herunder ved å 

i)  inneslutte alle farlige materialer om bord under hele 

prosessen med å gjenvinne skip for å hindre utslipp av 

disse materialene i miljøet, og dessuten håndtere farlige 

materialer og farlig avfall som frambringes under 

prosessen med å gjenvinne skip, bare på ugjennom-

trengelige gulv med et effektivt dreneringssystem, 

ii) dokumentere alt avfall som frambringes ved gjen-

vinningen av skip og avfallsmengden, og bare overføre 

det til avfallshåndteringsanlegg, herunder avfallsgjen-

vinningsanlegg som er godkjent til å håndtere slikt 

avfall uten fare for menneskers helse og på en 

miljømessig forsvarlig måte. 

h)  Det skal utarbeide og vedlikeholde en beredskaps- og 

krisehåndteringsplan som sikrer at redningsutstyr som 

brannslokkingsutstyr og kjøretøyer, ambulanser og kraner 

raskt kan komme til skipet og alle områder av skipsgjen-

vinningsanlegget. 

i)  Det skal sørge for sikkerhet og opplæring for arbeidstakere, 

herunder sikre at det brukes personlig verneutstyr ved 

arbeid som krever slikt utstyr. 

j)  Det skal registrere hendelser, ulykker, yrkessykdommer og 

kroniske lidelser, og dersom vedkommende myndigheter 

ber om det, skal det rapportere alle hendelser, ulykker, 

yrkessykdommer eller kroniske lidelser som utgjør eller kan 

utgjøre en risiko for arbeidstakernes sikkerhet, menneskets 

helse og miljøet. 

k)  Det skal godta å oppfylle alle kravene i nr. 2. 

2.  Den driftsansvarlige for et skipsgjenvinningsanlegg skal 

a)  sende skipsgjenvinningsplanen, når den er godkjent i 

samsvar med artikkel 7 nr. 3, til rederiet og admini-

strasjonen eller en anerkjent organisasjon som admini-

strasjonen har bemyndiget, 

b)  gi melding til administrasjonen om at skipsgjenvinnings-

anlegget på alle måter er klart til å påbegynne gjen-

vinningen av skipet, 

c)  når den fullstendige eller delvise gjenvinningen av et skip 

er gjennomført i samsvar med denne forordning, innen 

14 dager etter den fullstendige eller delvise gjenvinningen i 

samsvar med skipsgjenvinningsplanen sende en erklæring 

om sluttført gjenvinning til den administrasjonen som 

utstedte gjenvinningssertifikatet for skipet. Erklæringen om 

sluttført gjenvinning skal omfatte en rapport om eventuelle 

hendelser og ulykker som har skadet menneskers helse 

og/eller miljøet. 

3.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter om 

utformingen av 

a)  meldingen som kreves i henhold til nr. 2 bokstav b) i denne 

artikkel, for å sikre at den er i samsvar med tillegg 6 til 

Hongkong-konvensjonen, og 

b)  erklæringen som kreves i henhold til nr. 2 bokstav c) i 

denne artikkel, for å sikre at den er i samsvar med tillegg 7 

til Hongkong-konvensjonen. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 i denne forordning. 

Artikkel 14 

Godkjenning av skipsgjenvinningsanlegg i en medlemsstat 

1.  Uten at det berører andre relevante bestemmelser i 

unionsretten, skal vedkommende myndigheter godkjenne de 

skipsgjenvinningsanleggene på sitt territorium som oppfyller 

kravene i artikkel 13 til å foreta gjenvinning av skip. 

Godkjenningen kan gis til det aktuelle skipsgjenvinnings-

anlegget for en periode på høyst fem år og skal fornyes 

tilsvarende. 

Forutsatt at kravene i denne artikkel er oppfylt, kan enhver 

tillatelse som er utstedt i henhold til andre bestemmelser i 

nasjonal lovgivning eller unionsretten, kombineres med 

godkjenningen i henhold til denne artikkel til én enkelt 

tillatelse, dersom et slikt format gjør at unødvendig gjentaking 

av opplysninger og arbeid unngås for den driftsansvarlige for 

skipsgjenvinningsanlegget eller skipsgjenvinningsselskapet 

eller vedkommende myndighet. I slike tilfeller kan 

godkjenningen forlenges i samsvar med tillatelsesordningen 

nevnt i første ledd, men ikke overstige en periode på høyst 

fem år. 

2.  Medlemsstatene skal opprette og ajourføre en liste over de 

skipsgjenvinningsanleggene som de har godkjent i henhold til 

nr. 1. 

3.  Listen nevnt i nr. 2 skal meldes til Kommisjonen 

omgående og ikke senere enn 31. mars 2015. 

4.  Dersom et skipsgjenvinningsanlegg ikke lenger oppfyller 

kravene i artikkel 13, skal den medlemsstaten der skipsgjen-

vinningsanlegget befinner seg, suspendere eller tilbakekalle 

godkjenningen eller kreve at det aktuelle skipsgjenvinnings-

selskapet treffer korrigerende tiltak, og underrette Kommi-

sjonen om dette omgående. 

5.  Dersom et skipsgjenvinningsanlegg er blitt godkjent i 

samsvar med nr. 1, skal gjeldende medlemsstat underrette 

Kommisjonen om dette omgående.  
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Artikkel 15 

Skipsgjenvinningsanlegg i en tredjestat 

1.  Et skipsgjenvinningsselskap som eier et skipsgjen-

vinningsanlegg i en tredjestat, og som har til hensikt å 

gjenvinne skip som seiler under en medlemsstats flagg, skal 

sende inn søknad til Kommisjonen om at nevnte skipsgjen-

vinningsanlegg kan bli oppført på den europeiske listen. 

2.  Søknaden nevnt i nr. 1 skal ledsages av dokumentasjon på 

at det aktuelle skipsgjenvinningsanlegget oppfyller kravene i 

artikkel 13 til å gjenvinne skip og til å bli oppført på den 

europeiske listen i samsvar med artikkel 16. 

Skipsgjenvinningsselskapet skal særlig 

a)  gi opplysninger om tillatelsen eller godkjenningen til å 

gjenvinne skip som vedkommende myndighet har utstedt, 

og, når det er relevant, tillatelsen eller godkjenningen som 

vedkommende myndighet har utstedt til alle deres 

leverandører og underleverandører som er direkte involvert 

i prosessen med å gjenvinne skip, og gi alle de opplys-

ningene som er nevnt i artikkel 16 nr. 2, 

b)  opplyse om hvorvidt skipsgjenvinningsplanen vil bli 

godkjent av vedkommende myndighet etter stilltiende eller 

uttrykkelig godkjenning, og, når det er relevant, angi den 

perioden som er fastsatt for stilltiende godkjenning i 

samsvar med nasjonale krav, 

c)  bekrefte at det bare vil godta gjenvinning av et skip som 

seiler under en medlemsstats flagg, i samsvar med denne 

forordning, 

d)  framlegge dokumentasjon på at skipsgjenvinningsanlegget 

kan opprette, vedlikeholde og overvåke kriteriene for 

«klargjort for adgang» og «klargjort for varmearbeid» 

under hele prosessen med å gjenvinne skip, 

e)  vedlegge et kart over skipsgjenvinningsanleggets grenser og 

plasseringen av skipsgjenvinningsvirksomheten innenfor 

anlegget, 

f)  for hvert farlige materiale nevnt i vedlegg I og ytterligere 

farlige materialer som kan være en del av et skips 

konstruksjon, spesifisere 

i)  om skipsgjenvinningsanlegget er godkjent for å fjerne 

det farlige materialet; dersom det er godkjent for dette, 

skal gjeldende personell som er godkjent for å fjerne 

materialet, angis, og det skal framlegges dokumentasjon 

på deres kompetanse, 

ii)  hvilken avfallshåndteringsprosess som vil bli brukt 

innenfor eller utenfor skipsgjenvinningsanlegget, for 

eksempel avfallsforbrenning, deponering eller annen 

avfallshåndteringsmetode, navn og adresse på avfalls-

håndteringsanlegget dersom dette er et annet enn 

skipsgjenvinningsanlegget, og framlegge bevis for at 

den anvendte prosessen gjennomføres uten fare for 

menneskers helse og på en miljømessig forsvarlig måte, 

g)  bekrefte at selskapet har vedtatt en skipsgjenvinningsplan 

for anlegget som tar hensyn til relevante retningslinjer fra 

IMO, 

h)  gi de opplysningene som er nødvendige for å identifisere 

skipsgjenvinningsanlegget. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta gjennom-

føringsrettsakter for å angi formatet for de opplysningene som 

kreves for å identifisere skipsgjenvinningsanlegget. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 25. 

4.  For å bli oppført på den europeiske listen skal det 

sertifiseres at skipsgjenvinningsanlegg i tredjestater oppfyller 

kravene i artikkel 13, etter at en uavhengig kontrollør med de 

nødvendige kvalifikasjonene har foretatt en inspeksjon av 

anlegget. Skipsgjenvinningsselskapet skal forelegge sertifise-

ringen for Kommisjonen når det søker om å bli oppført på den 

europeiske listen, og hvert femte år deretter i forbindelse med 

fornyelsen av oppføringen på den europeiske listen. Den 

opprinnelige oppføringen på listen og fornyelsen av denne skal 

utfylles med en midtveisvurdering for å bekrefte at kravene i 

artikkel 13 er oppfylt. 

Ved å søke om oppføring på den europeiske listen godtar 

skipsgjenvinningsselskapene muligheten for at det aktuelle 

skipsgjenvinningsanlegget kan bli gjenstand for inspeksjoner på 

anlegget utført av Kommisjonen eller representanter som 

handler på dens vegne, før eller etter oppføring på den 

europeiske listen, for å kontrollere at anlegget oppfyller kravene 

i artikkel 13. Den uavhengige kontrolløren, Kommisjonen eller 

representanter som handler på dens vegne, skal samarbeide med 

vedkommende myndigheter i tredjestater der skipsgjen-

vinningsanlegget befinner seg, for å utføre slike inspeksjoner på 

anlegget. 

Kommisjonen kan utarbeide tekniske retningslinjer for å gjøre 

denne sertifiseringen enklere. 

5.  Med hensyn til artikkel 13, når det gjelder den aktuelle 

gjenvinningen eller disponeringen av avfall, kan en miljømessig 

forsvarlig håndtering bare anses for å være til stede dersom 

skipsgjenvinningsselskapet kan godtgjøre at avfallshåndte-

ringsanlegget som mottar avfallet, vil bli drevet i henhold til 

standarder for vern av menneskers helse og miljøet, som i 

hovedsak tilsvarer relevante internasjonale standarder og EU-

standarder. 

6.  Skipsgjenvinningsselskapet skal snarest mulig framlegge 

ajourført dokumentasjon for eventuelle endringer i de 

opplysningene som er gitt til Kommisjonen, og skal under alle 

omstendigheter tre måneder før utløpet av hver femårsperiode 

for oppføringen på den europeiske listen, erklære at  
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a)  dokumentasjonen det har framlagt, er fullstendig og 

ajourført, 

b)  skipsgjenvinningsanlegget oppfyller og vil fortsette å 

oppfylle kravene i artikkel 13. 

Artikkel 16 

Opprettelse og ajourføring av den europeiske listen 

1.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å 

opprette en europeisk liste over skipsgjenvinningsanlegg som 

a)  befinner seg i Unionen og er meldt av medlemsstatene i 

samsvar med artikkel 14 nr. 3, 

b)  befinner seg i tredjestater, og som oppføres på listen på 

grunnlag av en vurdering av de opplysningene og utfyllende 

bevis som er framlagt eller innhentet i samsvar med 

artikkel 15. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 25. 

2.  Den europeiske listen skal offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende og på Kommisjonens nettsted innen 

31. desember 2016. Den skal deles opp i to underlister som 

angir henholdsvis skipsgjenvinningsanlegg i en medlemsstat og 

skipsgjenvinningsanlegg i en tredjestat. 

Den europeiske listen skal inneholde alle følgende opplysninger 

om skipsgjenvinningsanlegget: 

a)  Gjenvinningsmetoden. 

b)  Skipstype og størrelse på skipene som kan gjenvinnes. 

c)  Eventuelle begrensninger og vilkår for skipsgjen-

vinningsanleggets drift, herunder med hensyn til håndtering 

av farlig avfall. 

d)  Nærmere opplysninger om uttrykkelig eller stilltiende 

godkjenning nevnt i artikkel 7 nr. 3 for vedkommende 

myndigheters godkjenning av skipsgjenvinningsplanen. 

e)  Største årlige kapasitet for gjenvinning av skip. 

3.  Den europeiske listen skal angi hvilken dato skipsgjen-

vinningsanleggets oppføring på listen opphører. En oppføring 

skal gjelde for en periode på høyst fem år og skal være mulig å 

fornye. 

4.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for 

regelmessig å ajourføre den europeiske listen for å 

a)  oppføre et skipsgjenvinningsanlegg på den europeiske listen 

når 

i)  det er godkjent i samsvar med artikkel 14, eller 

ii)  anleggets oppføring på den europeiske listen er vedtatt i 

samsvar med nr. 1 bokstav b) i denne artikkel, 

b)  fjerne et skipsgjenvinningsanlegg fra den europeiske listen 

når 

i)  skipsgjenvinningsanlegget ikke lenger oppfyller 

kravene i artikkel 13, eller 

ii)  den ajourførte dokumentasjonen ikke er framlagt minst 

tre måneder før utløpet av den femårsperioden som er 

fastsatt i nr. 3 i denne artikkel. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter under-

søkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25. 

5.  Ved opprettelsen og ajourføringen av den europeiske 

listen skal Kommisjonen handle i samsvar med prinsippene i 

traktatene og med Unionens internasjonale forpliktelser. 

6.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle 

opplysninger som kan være relevante for å ajourføre den 

europeiske listen. Kommisjonen skal videresende alle relevante 

opplysninger til de øvrige medlemsstatene. 

AVDELING IV 

GENERELLE ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

Artikkel 17 

Språk 

1.  Skipsgjenvinningsplanen nevnt i artikkel 7 skal utferdiges 

på et språk som godtas av den staten som godkjenner skipsgjen-

vinningsanlegget. Dersom dette språket ikke er engelsk, fransk 

eller spansk, skal skipsgjenvinningsplanen oversettes til ett av 

disse språkene, med mindre administrasjonen anser dette for å 

være unødvendig. 

2.  Fortegnelsessertifikatet og gjenvinningssertifikatet som 

utstedes i henhold til artikkel 9, skal opprettes på et offisielt 

språk i den utstedende administrasjonen. Dersom dette språket 

ikke er engelsk, fransk eller spansk, skal det vedlegges en 

oversettelse til ett av disse språkene. 

Artikkel 18 

Utpeking av vedkommende myndigheter og 

administrasjoner 

1.  Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter 

og administrasjoner som er ansvarlige for anvendelsen av denne 

forordning, og skal underrette Kommisjonen om dette. 

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

eventuelle endringer i disse opplysningene. 

2.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre lister 

over utpekte vedkommende myndigheter og administrasjoner 

og ajourføre listene når det er relevant.  



Nr. 69/360 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

Artikkel 19 

Utpeking av kontaktpersoner 

1.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal utpeke én eller 

flere kontaktpersoner hver med ansvar for å informere eller gi 

råd til fysiske eller juridiske personer som henvender seg til 

dem. Kommisjonens kontaktperson skal formidle til 

medlemsstatenes kontaktpersoner alle mottatte spørsmål som 

gjelder medlemsstatene, og omvendt. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om at de 

har utpekt kontaktpersoner. Medlemsstatene skal umiddelbart 

underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i disse 

opplysningene. 

3.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre lister 

over utpekte kontaktpersoner og ajourføre listene når det er 

relevant. 

Artikkel 20 

Møte med kontaktpersoner 

Dersom medlemsstatene ber om det, eller dersom det ellers er 

hensiktsmessig, skal Kommisjonen med jevne mellomrom 

avholde et møte med kontaktpersonene for å drøfte spørsmål 

som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av denne 

forordning. Dersom alle medlemsstatene og Kommisjonen er 

enige om at det er hensiktsmessig, skal relevante berørte parter 

inviteres til slike møter eller til deler av slike møter. 

AVDELING V 

RAPPORTERING OG HÅNDHEVING 

Artikkel 21 

Rapporter fra medlemsstatene 

1.  Hver medlemsstat skal oversende en rapport til 

Kommisjonen med følgende opplysninger: 

a)  En liste over skip som seiler under medlemsstatens flagg, 

og som det er utstedt et gjenvinningssertifikat for, navnet på 

skipsgjenvinningsselskapet og skipsgjenvinningsanleggets 

beliggenhet i henhold til gjenvinningssertifikatet. 

b)  En liste over skip som seiler under medlemsstatens flagg, 

og som det er mottatt erklæring om sluttført gjenvinning 

for. 

c)  Opplysninger om ulovlig gjenvinning av skip, sanksjoner 

og oppfølgingstiltak som medlemsstaten har iverksatt. 

2.  Hver medlemsstat skal hvert tredje år sende rapporten 

elektronisk til Kommisjonen innen ni måneder etter at den 

treårsperioden som rapporten dekker, er utløpt. 

Den første elektroniske rapporten skal omfatte perioden fra 

tidspunktet for anvendelsen av denne forordning til utløpet av 

første regelmessige treårige rapporteringsperiode som angitt i 

artikkel 5 i rådsdirektiv 91/692/EØF(1), som faller etter datoen 

for innledningen av den første rapporteringsperioden. 

  

(1) Rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember 1991 om standardise-

ring og rasjonalisering med hensyn til rapporter om gjennomføring 

av enkelte miljødirektiver (EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48). 

Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om anvendelsen av 

denne forordning innen ni måneder etter at den har mottatt 

rapportene fra medlemsstatene. 

3.  Kommisjonen skal samle disse opplysningene i en 

elektronisk database som hele tiden skal være tilgjengelig for 

allmennheten. 

Artikkel 22 

Håndheving i medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om 

sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av denne 

forordning, og treffe alle nødvendige tiltak for å påse at de 

gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virknings-

fulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

2.  Medlemsstatene skal samarbeide med hverandre, bilateralt 

eller multilateralt, for å legge forholdene til rette for å 

forebygge og oppdage mulige omgåelser og overtredelser av 

denne forordning. 

3.  Medlemsstatene skal utpeke de medlemmene i sitt fast 

ansatte personale som er ansvarlig for samarbeidet nevnt i nr. 2. 

Disse opplysningene skal sendes til Kommisjonen, som skal 

sende ut en sammenfattet liste til disse medlemmene. 

4.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen de 

internrettslige bestemmelsene som gjelder håndhevingen av 

denne forordning og gjeldende sanksjoner. 

Artikkel 23 

Anmodning om tiltak 

1.  Fysiske eller juridiske personer som er eller kan bli berørt 

av overtredelser av artikkel 13 i sammenheng med artikkel 15 

og artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i denne forordning, eller som har 

tilstrekkelig interesse i beslutningsprosesser på miljøområdet 

som gjelder overtredelse av artikkel 13 i sammenheng med 

artikkel 15 og artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i denne forordning, 

skal ha rett til å kreve at Kommisjonen treffer tiltak etter denne 

forordning ved overtredelse av denne forordning eller en 

overhengende fare for overtredelse. 

Den interessen som en hvilken som helst ikke-statlig 

organisasjon som arbeider for miljøvern måtte ha, og som 

oppfyller kravene i artikkel 11 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1367/2006(2), skal anses som 

tilstrekkelig med hensyn til første ledd.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1367/2006 av 

6. september 2006 om anvendelse på fellesskapsinstitusjoner og  

-organer av bestemmelsene i Århus-konvensjonen om tilgang til 

miljøinformasjon, allmenn deltaking i beslutningsprosesser og 

tilgang til rettsmidler i miljøspørsmål (EUT L 264 av 25.9.2006, 

s. 13). 
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2.  Anmodningen om tiltak skal ledsages av relevante opplys-

ninger og data som støtte for anmodningen. 

3.  Dersom anmodningen om tiltak og ledsagende opplys-

ninger og data viser at det er sannsynlig at det foreligger en 

overtredelse av artikkel 13 i sammenheng med artikkel 15 og 

artikkel 16 nr. 1 bokstav b), eller at det er overhengende fare for 

en slik overtredelse, skal Kommisjonen ta slike anmodninger 

om tiltak og ledsagende opplysninger og data i betraktning. 

Under slike omstendigheter skal Kommisjonen gi det berørte 

skipsgjenvinningsselskapet en mulighet til å framsette sitt syn 

på anmodningen om tiltak og ledsagende opplysninger og data. 

4.  Kommisjonen skal umiddelbart og i samsvar med 

relevante bestemmelser i unionsretten underrette de personene 

som har framlagt anmodningen i henhold til nr. 1, om sin 

beslutning om å etterkomme eller avslå anmodningen om tiltak, 

og skal opplyse om grunnlaget for beslutningen. 

AVDELING VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 24 

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 rettsakter nevnt i 

artikkel 5 nr. 8 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år 

fra 30. desember 2013. Kommisjonen skal utarbeide en rapport 

om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen 

av femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal stilltiende 

forlenges 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 artikkel 5 nr. 8 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen trer i kraft 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.  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 5 nr. 8 

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 Europaparlamentet og Rådet innen utløpet 

av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de 

ikke kommer til å gjøre innsigelse. Fristen skal forlenges med 

to måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 25 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke 

vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 26 

Overgangsbestemmelse 

Fra tidspunktet for offentliggjøringen av den europeiske listen 

kan medlemsstatene før anvendelsesdatoen for denne 

forordning, godkjenne gjenvinning av skip på skipsgjen-

vinningsanlegg som står oppført på den europeiske listen. I 

slike tilfeller får forordning (EF) nr. 1013/2006 ikke 

anvendelse. 

Artikkel 27 

Endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 

I artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1013/2006 skal ny 

bokstav i) lyde: 

«i)  skip som seiler under en medlemsstats flagg, og som 

omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1257/2013(*). 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning 

av skip og om endring av forordning (EF) 

nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (EUT L 330 av 

10.12.2013, s. 1.).» 

Artikkel 28 

Endring av direktiv 2009/16/EF 

I vedlegg IV skal nytt nr. 49 lyde: 

«49.  Sertifikat for fortegnelsen over farlige materialer eller 

en samsvarserklæring i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013(*). 

 __________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/ 

2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip og 

om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og 

direktiv 2009/16/EF (EUT L 330 av 10.12.2013, 

s. 1.).»  
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Artikkel 29 

Økonomisk stimuleringstiltak 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2016 framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om hvorvidt det er 

mulig å skape et finansielt instrument som kan bidra til en 

sikker og forsvarlig gjenvinning av skip, og som eventuelt skal 

ledsages av et forslag til regelverk. 

Artikkel 30 

Ny vurdering 

1.  Kommisjonen skal vurdere hvilke overtredelser av denne 

forordning som bør være omfattet av direktiv 2008/99/EF for å 

kunne sidestille bestemmelsene om overtredelser i henholdsvis 

denne forordning og forordning (EF) nr. 1013/2006. Kommi-

sjonen skal innen 31. desember 2014 avlegge rapport om dette 

til Europaparlamentet og Rådet, som eventuelt skal ledsages av 

et forslag til regelverk. 

2.  Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt 

senest 18 måneder før Hongkong-konvensjonen trer i kraft, og 

skal samtidig eventuelt framsette passende forslag til regelverk 

for dette formål. Denne nye vurderingen skal omfatte oppføring 

av skipsgjenvinningsanlegg som er godkjent i henhold til 

Hongkong-konvensjonen, på den europeiske listen for å unngå 

dobbeltarbeid og administrativ byrde. 

3.  Kommisjonen skal regelmessig vurdere denne forordning 

og, når det er hensiktsmessig, til rett tid framsette forslag som 

svar på utviklingen av internasjonale konvensjoner, herunder 

Basel-konvensjonen, dersom det viser seg å være nødvendig. 

4.  Uten hensyn til nr. 2 skal Kommisjonen innen fem år fra 

tidspunktet for anvendelsen av denne forordning framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av 

denne forordning, eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk 

for å sikre at formålet oppnås og virkningen sikres og er 

berettiget. 

Artikkel 31 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 32 

Anvendelse 

1.  Denne forordning får anvendelse fra den tidligste av 

følgende to datoer, men ikke før 31. desember 2015: 

a)  Seks måneder etter den datoen når den største årlige 

kapasiteten for gjenvinning av skip på de skipsgjen-

vinningsanleggene som står oppført på den europeiske 

listen, til sammen utgjør minst 2,5 millioner tonn 

lettskipsvekt (LDT). Den årlige kapasiteten for gjenvinning 

av skip for et skipsgjenvinningsanlegg beregnes som 

summen av vekten, uttrykt i LDT, av de skipene som er 

gjenvunnet i et gitt år på det gjeldende anlegget. Den største 

årlige kapasiteten for gjenvinning av skip fastsettes ved å 

velge den høyeste verdien som forekommer i den 

foregående tiårsperioden for hvert skipsgjenvinningsanlegg, 

eller, for skipsgjenvinningsanlegg som nylig er blitt 

godkjent, den høyeste årlige verdien som det gjeldende 

anlegget har oppnådd, eller 

b)  31. desember 2018. 

2.  I forbindelse med følgende bestemmelser gjelder 

imidlertid følgende anvendelsesdatoer: 

a)  Artikkel 2, artikkel 5 nr. 2 annet ledd, artikkel 13, 14, 15, 

16, 25 og 26 fra 31. desember 2014. 

b)  Artikkel 5 nr. 2 første og tredje ledd og artikkel 12 nr. 1 og 

8 fra 31. desember 2020. 

3.  Når vilkårene nevnt i nr. 1 bokstav a) er oppfylt, skal 

Kommisjonen i Den europeiske unions tidende offentliggjøre 

en meddelelse om tidspunktet for anvendelsen av denne 

forordning. 

4.  Dersom en medlemsstat har stengt sitt nasjonale 

skipsregister eller i en periode på tre år ikke har hatt skip 

registrert under sitt flagg, og så lenge ingen skip er registrert 

under dens flagg, kan den gjeldende medlemsstaten fravike 

bestemmelsene i denne forordning, med unntak av artikkel 4, 5, 

11, 12, 13, 14, artikkel 16 nr. 6 samt artikkel 18, 19, 20, 21 og 

22. Dersom en medlemsstat ønsker å benytte seg av dette 

unntaket, skal den underrette Kommisjonen om dette senest på 

datoen for anvendelsen av denne forordning. Kommisjonen skal 

også underrettes om senere endringer. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 20. november 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

KONTROLL AV FARLIGE MATERIALER 

Farlig materiale Definisjoner Kontrolltiltak 

Asbest Asbestholdige materialer Ny installering av asbestholdige materialer 

er forbudt for alle skip. 

Ozonnedbrytende stoffer Kontrollerte stoffer som definert i 

artikkel 1 nr. 4 i Montreal-protokollen om 

stoffer som bryter ned ozonlaget, 1987, 

oppført i vedlegg A, B, C eller E til nevnte 

protokoll, som er gjeldende på det tids-

punktet dette vedlegget får anvendelse 

eller fortolkes. 

Ozonnedbrytende stoffer som kan finnes 

om bord på skip, omfatter, men er ikke 

begrenset til: 

Halon 1211 bromklordifluormetan 

Halon 1301 bromtrifluormetan 

Halon 2402 1,2-dibrom-1,1,2,2-

tetrafluoretan (også kalt halon 114B2) 

KFK-11 triklorfluormetan 

KFK-12 diklordifluormetan 

KFK-113 1,1,2-triklor-1,2,2-trifluoretan 

KFK-114 1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan 

KFK-115 klorpentafluoretan 

HKFK-22 klordifluormetan 

Nye installeringer som inneholder 

ozonnedbrytende stoffer, er forbudt for alle 

skip. 

Polyklorerte bifenyler (PCB) Med «polyklorerte bifenyler» menes 

aromatiske forbindelser som er dannet på 

en slik måte at bifenylmolekylets 

hydrogenatomer (to benzenringer 

forbundet med én enkelt karbon-karbon-

binding) kan erstattes av inntil ti 

kloratomer. 

Ny installering av materialer som 

inneholder polyklorerte bifenyler, er 

forbudt for alle skip. 

Perfluoroktansulfonsyre 

(PFOS)(1) 

Med «perfluoroktansulfonsyre» (PFOS) 

menes perfluoroktansulfonsyre og dets 

derivater. 

Nye installeringer som inneholder 

perfluoroktansulfonsyre (PFOS) og dets 

derivater, er forbudt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 850/2004(2). 

Grohemmende forbindelser 

og systemer 

Grohemmende forbindelser og systemer 

som reguleres gjennom vedlegg I til Den 

internasjonale konvensjon om regulering 

av skadelige bunnstoffsystemer på skip 

(AFS-konvensjonen), 2001, som er 

gjeldende på tidspunktet for anvendelsen 

eller tolkningen av dette vedlegg. 

1.  Ingen skip kan bruke grohemmende 

systemer som inneholder organiske 

tinnforbindelser som biocid eller andre 

grohemmende systemer som AFS-

konvensjonen forbyr bruken av. 
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Farlig materiale Definisjoner Kontrolltiltak 

  2.  Ingen nye skip eller nye installeringer 

på skip kan bruke grohemmende 

forbindelser eller systemer på en måte 

som ikke er i samsvar med AFS-

konvensjonen. 

(1) Gjelder ikke for skip som seiler under en tredjestats flagg. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forurensende stoffer og om 

endring av direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7). 
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VEDLEGG II 

LISTE OVER POSTER TIL FORTEGNELSEN OVER FARLIGE MATERIALER 

1.  Farlige materialer som er oppført i vedlegg I 

2.  Kadmium og kadmiumforbindelser 

3.  Seksverdig krom og seksverdige kromforbindelser 

4.  Bly og blyforbindelser 

5.  Kvikksølv og kvikksølvforbindelser 

6.  Polybromert bifenyl (PBB) 

7.  Polybromerte difenyletere (PBDE) 

8.  Polyklorerte naftalener (flere enn 3 kloratomer) 

9.  Radioaktive stoffer 

10.  Visse kortkjedede klorerte parafiner (alkaner, C10–C13, klor) 

11.  Bromerte flammehemmere (HBCDD) 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/1794 

av 6. oktober 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF, 2009/38/EF og 2002/14/EF og 

rådsdirektiv 98/59/EF og 2001/23/EF med hensyn til sjøfolk(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 153 nr. 2 bokstav b) sammenholdt med 

artikkel 153 nr. 1 bokstav b) og e), 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 153 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) kan Europaparlamentet og Rådet 

etter den ordinære regelverksprosedyren gjennom direktiver vedta minstekrav som skal innføres gradvis, med sikte på å 

forbedre arbeidstakernes arbeidsvilkår og informasjonen til og konsultasjonen med arbeidstakere. Direktivene må unngå 

å pålegge uforholdsmessige kostnader eller administrative, økonomiske og rettslige byrder av en slik art at de motvirker 

opprettelse og utvikling av små og mellomstore bedrifter, som er pådrivere for bærekraftig vekst og sysselsetting. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF(4), 2009/38/EF(5) og 2002/14/EF(6) og rådsdirektiv 98/59/EF(7) og 

2001/23/EF(8) enten utelukker visse sjøfolk fra direktivenes virkeområde eller gir medlemsstatene mulighet til å 

utelukke dem.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 8.10.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av 

menn og kvinner), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 226 av 16.7.2014, s. 35. 

(2) EUT C 174 av 7.6.2014, s. 50. 

(3) Europaparlamentets holdning av 8. juli 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 18. september 2015. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF av 22. oktober 2008 om vern av arbeidstakere ved arbeidsgiveres insolvens (EUT L 283 av 

28.10.2008, s. 36). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv2009/38/EF av 6. mai 2009 om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i 

foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i foretaksgrupper som omfatter foretak i flere medlemsstater, for å informere og 

konsultere arbeidstakere (EFT L 122 av 16.5.2009, s. 28). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/14/EF av 11. mars 2002 om fastsettelse av en generell ramme for informasjon til og konsultasjon 

med arbeidstakere i Det europeiske fellesskap (EFT L 80 av 23.3.2002, s. 29). 

(7) Rådsdirektiv 98/59/EØF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser (EFT L 225 av 12.8.1998, 

s. 16). 

(8) Rådsdirektiv 2001/23/EØF av 12. mars 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter 

ved overdragelse av foretak, virksomheter eller deler av foretak eller virksomheter (EFT L 82 av 22.3.2001, s. 16). 
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3) I sin melding av 21. januar 2009 med tittelen «Strategiske mål og anbefalinger for EUs sjøtransportpolitikk fram til 

2018» understreket Kommisjonen betydningen av å innføre en integrert rettslig ramme for å gjøre sjøfartssektoren mer 

konkurransedyktig. 

4) Forekomsten av og/eller muligheten til å innføre utelukkelser kan hindre sjøfolk i fullt ut å utøve sin rett til rettferdige 

og rimelige arbeidsvilkår og til informasjon og konsultasjon, eller begrense full utøvelse av disse rettighetene. I den grad 

forekomsten av og/eller muligheten til å innføre utelukkelser ikke er objektivt begrunnet og sjøfolk ikke behandles likt, 

bør bestemmelser som tillater slike utelukkelser, utgå. 

5) Dagens rettslige stilling, som eksisterer delvis som følge av sjøfartsyrkets særtrekk, fører til ulik behandling av den 

samme kategorien arbeidstakere i ulike medlemsstater, avhengig av om de benytter de utelukkelsene eller frivillige 

utelukkelsene som gjeldende lovgivning tillater. Et betydelig antall medlemsstater har ikke, eller bare i begrenset grad, 

benyttet disse valgfrie utelukkelsene. 

6) I sin melding av 10. oktober 2007 med tittelen «En integrert sjøfartspolitikk for Den europeiske union» angir 

Kommisjonen at en slik politikk bygger på den klare erkjennelsen av at alle spørsmål knyttet til Europas hav og sjøer 

henger sammen, og at sjørelaterte politikkområder må utvikles på en samordnet måte for å oppnå ønsket resultat. Den 

understreket også behovet for flere og bedre stillinger innenfor sjøfart for Unionens borgere og betydningen av å 

forbedre arbeidsvilkårene om bord på fartøyer, blant annet gjennom investering i forskning, utdanning, opplæring, helse 

og sikkerhet. 

7) Dette direktiv er i samsvar med Europa 2020-strategien og dens sysselsettingsmål og med strategien fastsatt av 

Kommisjonen i meldingen av 23. november 2010 med tittelen «En dagsorden for nye kvalifikasjoner og arbeidsplasser: 

Et europeisk bidrag til full sysselsetting». 

8) Den såkalte blå økonomien utgjør en betydelig andel av Unionens økonomi med hensyn til sysselsetting og brutto 

merverdi. 

9) I samsvar med artikkel 154 nr. 2 i TEUV har Kommisjonen rådspurt partene i arbeidslivet på unionsplan om den mulige 

retningen et unionstiltak på dette området kan ha. 

10) Innenfor rammen av deres dialog har partene i arbeidslivet innenfor sjøfartssektoren nådd en felles overenskomst som er 

av stor betydning for dette direktiv. Denne felles overenskomsten gir en god balanse mellom behovet for å forbedre 

sjøfolks arbeidsvilkår og behovet for å ta behørig hensyn til sektorens særtrekk. 

11) Med tanke på sjøfartssektorens særlige karakter og de særlige arbeidsvilkårene som gjelder for de arbeidstakerne som 

berøres av utelukkelsene som oppheves ved dette direktiv, er det nødvendig å tilpasse noen av bestemmelsene i 

direktivene som endres ved dette direktiv, for å gjenspeile de særlige forholdene i den berørte sektoren. 

12) Med hensyn til den teknologiske utviklingen de senere årene, særlig når det gjelder kommunikasjonsteknologi, bør 

informasjons- og konsultasjonskravene ajourføres og anvendes på den mest hensiktsmessige måten, også ved bruk av 

nye teknologier for fjernkommunikasjon og ved å forbedre tilgangen til internett og sikre rimelig bruk av internett om 

bord, for å forbedre gjennomføringen av dette direktiv. 

13) Rettighetene til sjøfolk som omfattes av dette direktiv, som gis av medlemsstatene i den nasjonale lovgivningen som 

gjennomfører direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF, bør ikke berøres. 

Gjennomføringen av dette direktiv skal ikke berettige noen tilbakeskritt i forhold til den nåværende situasjonen i hver 

medlemsstat. 

14) Konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår av 2006, vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjon, har som 

mål å oppnå anstendige arbeids- og levevilkår for sjøfolk i form av helse- og sikkerhetsstandarder, rimelige 

ansettelsesvilkår og yrkesrettet opplæring, og sikre rettferdig konkurranse for rederiene gjennom konvensjonens globale 
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anvendelse, samt sikre like konkurransevilkår internasjonalt når det gjelder noen, men ikke alle, arbeidstakerrettigheter, 

uavhengig av nasjonalitet eller fartøyets flagg. Nevnte konvensjon, rådsdirektiv 2009/13/EF(1) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/16/EF(2) og 2013/54/EU(3) fastsetter sjøfolks rettigheter til anstendige arbeidsvilkår på en rekke 

områder, gir sjøfolk enhetlige rettigheter og vern på arbeidsplassen og bidrar til like konkurransevilkår, også i Unionen. 

15) Unionen bør bestrebe seg på å forbedre arbeids- og levevilkårene om bord på skip, og å utnytte potensialet for 

nyskaping med sikte på å gjøre sjøfartssektoren mer attraktiv for Unionen sjøfolk, også unge arbeidstakere. 

16) Ettersom målene for dette direktiv, som er å forbedre sjøfarernes arbeidsvilkår og informasjonen til og konsultasjonen 

med dem, 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 disse målene. 

17) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig retten til rettferdige og rimelige arbeidsvilkår samt til informasjon og 

konsultasjon i foretaket. Dette direktiv bør gjennomføres i samsvar med nevnte rettigheter og prinsipper. 

18) Direktiv 2008/94/EØF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 2008/94/EF 

Artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/94/EF skal lyde: 

«3. Dersom en slik bestemmelse allerede finnes i deres nasjonale lovgivning, kan medlemsstatene fortsatt utelukke 

personer som arbeider i en fysisk persons private husholdning fra virkeområdet for dette direktiv.» 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 2009/38/EF 

I direktiv 2009/38/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 nr. 7 utgår. 

2)  I artikkel 10 nr. 3 skal nye ledd lyde: 

 «Et medlem av et særlig forhandlingsorgan eller av et europeisk samarbeidsutvalg, eller et slikt medlems varamedlem, som 

er et besetningsmedlem på et sjøgående fartøy, skal ha rett til å delta på et møte i det særlige forhandlingsorganet eller i det 

europeiske samarbeidsutvalget eller på ethvert annet møte innenfor rammen av prosedyrer fastsatt i henhold til artikkel 6  

nr. 3, dersom vedkommende medlem eller varamedlem ikke er til sjøs eller i en havn i en annen stat enn der rederiet er 

hjemmehørende, når møtet finner sted.  

  

(1) Rådsdirektiv 2009/13/EF av 16. februar 2009 om gjennomføring av avtalen inngått av Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske 

union (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) i tilknytning til Konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, 

og om endring av direktiv 1999/63/EF (EUT L 124 av 20.5.2009, s. 30). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/54/EU av 20. november 2013 om visse av flaggstatens ansvarsområder i forbindelse med 

overholdelse og håndheving av Konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006 (EUT L 329 av 10.12.2013, s. 1). 
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 Møtene skal om mulig være planlagt slik at det blir enklere å delta for medlemmer eller varamedlemmer som er 

besetningsmedlemmer på sjøgående fartøyer. 

 I tilfeller der et medlem av et særlig forhandlingsorgan eller av et europeisk samarbeidsutvalg, eller et slikt medlems 

varamedlem, som er et besetningsmedlem på et sjøgående fartøy, er forhindret fra å delta på et møte, skal, dersom dette er 

mulig, muligheten for å bruke eventuell ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi vurderes.» 

Artikkel 3 

Endring av direktiv 2002/14/EF 

Artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2002/14/EF utgår. 

Artikkel 4 

Endringer av direktiv 98/59/EF 

I direktiv 98/59/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 nr. 2 utgår bokstav c). 

2)  I artikkel 3 nr. 1 tilføyes følgende ledd etter annet ledd: 

 «Dersom den planlagte masseoppsigelsen gjelder medlemmer av besetningen på et sjøgående fartøy, skal arbeidsgiveren 

umiddelbart underrette vedkommende myndighet i den medlemsstaten som skipet fører flagget til.» 

Artikkel 5 

Endring av direktiv 2001/23/EF 

Artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2001/23/EF skal lyde: 

«3. Dette direktiv får anvendelse på en overdragelse av et sjøgående fartøy som er en del av en overdragelse av et foretak, en 

virksomhet eller en del av et foretak eller en virksomhet i henhold til nr. 1 og 2, forutsatt at erververen befinner seg, eller det 

foretaket eller den virksomheten eller delen av et foretak eller en virksomhet som overdras, forblir innenfor traktatens 

geografiske virkeområde. 

Dette direktiv får ikke anvendelse når overdragelsen utelukkende består av ett eller flere sjøgående fartøyer.» 

Artikkel 6 

Beskyttelsesnivå 

Gjennomføringen av dette direktiv skal ikke under noen omstendighet gi grunnlag for å innskrenke det generelle vernenivået i 

medlemsstatene for personer som omfattes av dette direktiv, på de områdene som omfattes av direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 

2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF. 

Artikkel 7 

Rapporter fra Kommisjonen 

Kommisjonen skal innen 10. oktober 2019, etter samråd med medlemsstatene og partene i arbeidslivet på unionsplan, 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen og anvendelsen av artikkel 4 og 5. 
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Artikkel 8 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 10. oktober 2017 sette i kraft de lovene og forskriftene 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.  Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette 

direktiv omhandler, blir oversendt til Kommisjonen. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 10 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 6. oktober 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1902 

av 18. oktober 2017 

om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjoneringen av kvoter til 

europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 og for å tilføye en auksjonsplattform som skal 

utpekes av Det forente kongerike(*) 

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 3d nr. 3 og 

artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(2) fastsettes regler for tidsskjema, administrasjon og andre sider ved 

kvoteauksjoner i henhold til direktiv 2003/87/EF. I forordning (EU) nr. 1031/2010 fastsettes særlig kvotemengden som 

skal auksjoneres hvert år. Forordning (EU) nr. 1031/2010 sikrer dermed at auksjoneringen av kvoter er en velfungerende 

prosess. Den gjennomføres for øyeblikket av en felles auksjonsplattform for 25 medlemsstater og et lite antall 

frittstående plattformer. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814(3) skal det opprettes en markedsstabilitetsreserve 

(heretter kalt «reserven») i 2018, som skal begynne å fungere 1. januar 2019. I samsvar med de forhåndsfastsatte reglene 

i denne beslutning skal kvotemengdene plasseres i eller frigis fra reserven for å justere de kvotemengdene som skal 

auksjoneres i løpet av en periode på 12 måneder fra 1. september i et gitt år. Reglene for hvordan reserven skal fungere 

er nødvendige for å håndtere situasjoner der det samlede antallet utslippskvoter i omløp i det foregående året, 

offentliggjort av Kommisjonen 15. mai det aktuelle året, ligger utenfor et forhåndsfastsatt intervall. I det første året 

reserven brukes, skal den første justeringen av auksjonsmengdene foretas fra 1. januar til 1. september 2019. 

3) I kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1814 fastsettes det også at 900 millioner utslippskvoter som opprinnelig skulle 

gjeninnføres i 2019 og 2020, som fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2014(4), ikke lenger skal auksjoneres, 

men i stedet skal plasseres i reserven. I beslutning (EU) 2015/1814 fastsettes det videre at ikke-tildelte utslippskvoter fra 

reserven for nyinntredere, eller utslippskvoter som ikke er tildelt anlegg som følge av opphørt eller delvis innstilt drift i 

samsvar med artikkel 10a nr. 7, 19 og 20 i direktiv 2003/87/EF, skal plasseres i reserven i 2020 i stedet for å auksjoneres 

bort. 

4) I henhold til beslutning (EU) 2015/1814 skal auksjonskalenderne for den felles auksjonsplattformen og eventuelt for 

frittstående auksjonsplattformer tilpasses for å ta hensyn til kvotemengdene som er plassert i eller skal frigis fra 

reserven. 

5) Med sikte på å skape klarhet og sikkerhet for markedsdeltakerne om kvotemengdene som skal auksjoneres i en periode 

på minst 12 måneder, bør endringer i auksjonskalenderen for et gitt år som følger av anvendelsen av beslutning (EU) 

2015/1814, gjøres sammen med fastsettelsen og offentliggjøringen av auksjonskalenderen for det påfølgende året. For å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 269 av 19.10.2017, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 259/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av 

utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en markedsstabilitetsreserve for 

unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring av direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2014 av 25. februar 2014 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010, særlig med hensyn til 

fastsettelse av mengden utslippskvoter for klimagasser som skal auksjoneres i perioden 2013–2020 (EUT L 56 av 26.2.2014, s. 11). 
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Nr. 69/372 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

sikre en smidig gjennomføring av tilpasningene av auksjonsmengdene og å unngå negative virkninger på auksjonene, 

bør markedsdeltakerne dessuten i god tid informeres om hvordan beslutning (EU) 2015/1814 påvirker 

auksjonsmengdene i de neste 12 månedene. Følgelig bør de relevante endringene av auksjonskalenderne for et gitt år og 

av auksjonskalenderne for det påfølgende året offentliggjøres i god tid før 1. september et gitt år når de relevante 

endringene av auksjonsmengdene begynner å gjelde. 

6) Artikkel 1 nr. 5 og 8 i beslutning (EU) 2015/1814 inneholder unntak fra de alminnelige reglene for hvordan reserven 

fungerer med hensyn til de 10 % av det samlede antallet utslippskvoter som skal auksjoneres, som skal fordeles blant 

visse medlemsstater for solidaritetsformål i henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2003/87/EF. 

Medlemsstatenes andeler av utslippskvoter som skal auksjoneres i et gitt år, bør derfor også fastsettes i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 1 nr. 5 annet ledd og artikkel 1 nr. 8 i beslutning (EU) 2015/1814 med hensyn til de særlige 

reglene for beregning av medlemsstatenes andeler som inngår i plasseringen av kvoter i reserven fram til utgangen av 

2025 og den etterfølgende frigivelsen av kvoter fra reserven. 

7) Artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010 inneholder en ikke-uttømmende liste over ikke-fortrolige 

opplysninger som skal offentliggjøres på et eget, ajourført auksjonsnettsted som vedlikeholdes av den aktuelle 

auksjonsplattformen. Listen over personer som har anledning til å legge inn bud på auksjonene, bør anses å utgjøre en 

ikke-fortrolig opplysning som er av betydning for auksjonene på en gitt auksjonsplattform. 

8) Forordning (EU) nr. 1031/2010 inneholder flere inkonsekvenser som følger av tidligere endringer av nevnte forordning 

og som bør rettes. Særlig bør artikkel 10 nr. 3 endres for å presisere at beregningen av mengden kvoter som skal 

auksjoneres hvert år, tar hensyn til eventuelle justeringer i henhold til artikkel 24 og 27 i direktiv 2003/87/EF. I 

forordning (EU) nr. 1031/2010 ble det ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1143/2013(1) innført en regel om at et 

foretak kan utpekes som auksjonsplattform bare dersom det er godkjent som et regulert marked der operatøren 

organiserer et sekundærmarked for utslippskvoter eller utslippskvotederivater. For å sikre samsvar med denne regelen 

må artikkel 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1031/2010 endres. 

9) I samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1031/2010 av 18. februar 2011 har Det forente kongerike 

underrettet Kommisjonen om sin beslutning om ikke å delta i den felles handlingen i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2 i 

nevnte forordning, og om å utpeke sin egen auksjonsplattform. 

10) Den 30. april 2012 underrettet Det forente kongerike Kommisjonen om sin hensikt å utpeke ICE Futures Europe 

(«ICE») til auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010. Vilkårene for utpeking og 

gjeldende vilkår for ICE som auksjonsplattform for Det forente kongerike for perioden fra 10. november 2012 til  

9. november 2017 ble innført i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 ved kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1042/2012(2). 

11) Den 16. november 2016 underrettet Det forente kongerike Kommisjonen om sin hensikt å utpeke ICE Futures Europe 

(«ICE») til sin andre auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010. I henhold til 

underretningen er vilkårene for og kravene til utpekingen av ICE de samme som dem som er meddelt 30. april 2012, og 

ICEs børsregler som gjelder for auksjonene er endret for å sikre oppfyllelse av vilkårene og forpliktelsene som gjelder 

for oppføring i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010, i samsvar med nr. 6 i raden for forpliktelser i tabellen for 

auksjonsplattformer utpekt av Det forente kongerike i nevnte vedlegg. På anmodning fra Kommisjonen har Det forente 

kongerike dessuten framlagt ytterligere opplysninger og presiseringer som utfyller underretningen. 

12) For å sikre at den foreslåtte utpekingen av ICE som Det forente kongerikes andre auksjonsplattform nevnt i artikkel 30 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010, og særlig at ICEs børsregler oppfyller kravene i nevnte forordning og er i 

samsvar med artikkel 10 nr. 4 annet ledd i direktiv 2003/87/EF, er det hensiktsmessig å utvide vilkårene og 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1143/2013 av 13. november 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om tidsskjema, 

administrasjon og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, særlig for å oppføre en 

auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland (EUT L 303 av 14.11.2013, s. 10). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1042/2012 av 7. november 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 for å oppføre en 

auksjonsplattform som skal utpekes av Det forente kongerike (EUT L 310 av 9.11.2012, s. 19). 
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forpliktelsene for ICE angitt i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 til oppføringen av ICE som Det forente 

kongerikes andre frittstående auksjonsplattform, med de tilpasningene som er nødvendige for å sikre at de gjennomfører 

sitt mål, idet det tas hensyn til de særlige vilkårene for gjennomføring fastsatt i ICEs gjeldende børsregler. 

13) Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Første og annet ledd skal lyde: 

«2. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres i 2013 

og 2014, skal være den mengden kvoter som er fastsatt i henhold til artikkel 9 og 9a i nevnte direktiv for det 

aktuelle kalenderåret, fratrukket tildelingen som skal gjøres vederlagsfritt som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 

og artikkel 11 nr. 2 i nevnte direktiv, fratrukket halvparten av den samlede mengden av alle kvoter som 

auksjoneres bort i 2012. 

Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres hvert kalenderår fra 

2015 til 2018, skal være den mengden kvoter som er fastsatt i henhold til artikkel 9 og 9a i nevnte direktiv for 

det berørte kalenderåret, fratrukket tildelingen som skal gjøres vederlagsfritt som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 

og artikkel 11 nr. 2 i nevnte direktiv.» 

ii) Femte ledd skal lyde: 

«Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres fra og med 2019, 

skal være den mengden kvoter som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 og artikkel 10 nr. 1a i nevnte 

direktiv.» 

iii) Niende ledd skal lyde: 

«Uten at det berører europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814(*), skal det i mengden av kvoter som 

omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres i det siste året av hver handelsperiode, tas 

hensyn til anlegg der driften har opphørt i henhold til artikkel 10a nr. 19 i nevnte direktiv, eventuelle 

tilpasninger av mengden av kvoter som tildeles vederlagsfritt i henhold til artikkel 10a nr. 20 i nevnte direktiv, 

og kvoter som gjenstår i reserven for nyinntredere som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 i nevnte direktiv. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk av en 

markedsstabilitetsreserve for unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser og om endring 

av direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1).» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres hvert kalenderår fra 

2013, skal være basert på vedlegg I og den anslåtte mengden av kvoter som skal auksjoneres, ut fra hva 

Kommisjonen har fastsatt og offentliggjort i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i nevnte direktiv, eller på den seneste 

endringen av Kommisjonens opprinnelige anslag, som ble offentliggjort senest 31. januar det foregående året, idet 

det tas hensyn til beslutning (EU) 2015/1814 når det er relevant, og i størst mulig grad til eventuelle vederlagsfrie 

tildelinger som en medlemsstat gjør i en overgangsperiode, og som er fratrukket eller skal fratrekkes mengden av 

kvoter som en gitt medlemsstat ellers ville ha auksjonert i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2003/87/EF som 

fastsatt i artikkel 10c nr. 2 i nevnte direktiv samt eventuelle tilpasninger i henhold til artikkel 24 og 27 i nevnte 

direktiv.  
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Uten at beslutning (EU) 2015/1814 berøres, skal eventuelle senere endringer av mengden av kvoter som skal 

auksjoneres i et gitt kalenderår, tas i betraktning i mengden av kvoter som skal auksjoneres i det neste kalenderåret.» 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Uten at det berører artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF skal hver medlemsstats andel av kvoter som omfattes 

av kapittel III i nevnte direktiv, som skal auksjoneres i et gitt kalenderår, være den andelen som er fastsatt i henhold 

til artikkel 10 nr. 2 i nevnte direktiv, idet det tas hensyn til eventuelle vederlagsfrie tildelinger som medlemsstaten 

foretar i en overgangsperiode i henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF i dette kalenderåret, eventuelle kvoter 

som skal auksjoneres av denne medlemsstaten i det samme kalenderåret i henhold til artikkel 24 i nevnte direktiv, 

samt kvoter som skal plasseres i eller frigis fra markedsstabilitetsreserven i henhold til artikkel 1 nr. 5 annet ledd og 

artikkel 1 nr. 8 i beslutning (EU) 2015/1814.» 

2) Artikkel 11 nr. 1 skal lyde: 

«1. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå og 

offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer 

for kvotene som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres på enkeltauksjoner i hvert 

kalenderår, senest 30. juni året før eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg med 

Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De aktuelle auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn 

til Kommisjonens uttalelse.» 

3) I artikkel 14 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav k) skal lyde: 

«k) at en auksjonsplattform bare på denne måten kan unngå å gjennomføre en auksjon i strid med denne forordning 

eller direktiv 2003/87/EF.» 

b) Ny bokstav l) skal lyde: 

«l) nødvendige tilpasninger i henhold til beslutning (EU) 2015/1814 som skal fastsettes og offentliggjøres innen  

15. juli det aktuelle året, eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen.» 

4) I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Medlemmer eller deltakere i sekundærmarkedet som organiseres av en auksjonsplattform utpekt i henhold til 

artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, og som er berettigede personer i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2, skal få 

adgang til å legge inn bud direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne auksjonsplattformen, uten noen 

ytterligere krav til adgang, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Kravene til medlemmers eller deltakeres adgang til å handle med kvoter gjennom sekundærmarkedet organisert 

av auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, er ikke mindre strenge 

enn kravene oppført i nr. 2 i denne artikkel. 

b) Auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller artikkel 30 nr. 1, mottar eventuelle 

ytterligere opplysninger som er nødvendige for å kontrollere at alle kravene nevnt i nr. 2 i denne artikkel, som 

ikke tidligere er blitt kontrollert, er oppfylt.» 

b) I nr. 2 utgår annet ledd. 

5) I artikkel 20 nr. 1 skal annet ledd lyde: 

Medlemmer av eller deltakere i sekundærmarkedet som organiseres av den aktuelle auksjonsplattformen, som oppfyller 

kravene i artikkel 19 nr. 1, skal ha adgang til å legge inn bud uten å søke i samsvar med første ledd i dette nummer.»  
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6) I artikkel 30 nr. 6 skal bokstav b) lyde: 

«b) Nærmere driftsregler som vil gjelde for den auksjonsprosessen som skal gjennomføres av auksjonsplattformen(e) 

som medlemsstaten foreslår å utpeke, herunder de kontraktsmessige bestemmelsene om utpeking av den aktuelle 

auksjonsplattformen, herunder alle clearing- og oppgjørssystemer som er knyttet til den foreslåtte auksjons-

plattformen, med angivelse av vilkårene for avgiftsstruktur og avgiftsnivå, håndtering av sikkerhet, betaling og 

levering.» 

7) I artikkel 32 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som auksjoneres på enkeltauksjoner 

som gjennomføres av en auksjonsplattform utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal være 

høyst 20 millioner kvoter og minst 3,5 millioner kvoter, unntatt dersom den samlede mengden av kvoter som 

omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres av den utpekende medlemsstaten, er mindre 

enn 3,5 millioner i et gitt kalenderår, da kvotene i så fall skal auksjoneres på en enkelt auksjon per kalenderår. 

Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som auksjoneres på en enkeltauksjon som 

gjennomføres av nevnte auksjonsplattformer, skal imidlertid ikke være mindre enn 1,5 millioner kvoter i de 

respektive periodene på tolv måneder når et antall kvoter skal trekkes fra mengden av kvoter som skal auksjoneres i 

henhold til artikkel 1 nr. 5 i beslutning (EU) 2015/1814.» 

b) I nr. 4 skal første ledd lyde: 

«4. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastsette og 

offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og 

leveringsdatoer for kvotene som skal auksjoneres på enkeltauksjoner hvert år, som omfattes av kapittel II i direktiv 

2003/87/EF, senest 31. oktober året før eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen, og for kvoter som 

omfattes av kapittel III i nevnte direktiv, senest 15. juli året før eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen. 

De berørte auksjonsplattformene skal fastsette og offentliggjøre disse opplysningene først etter at auksjons-

plattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2 i denne forordning, har fastsatt og offentliggjort 

opplysningene i henhold til artikkel 11 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i denne forordning, med mindre ingen slike 

auksjonsplattformer ennå er blitt utpekt. De berørte auksjonsplattformene skal fastsette og offentliggjøre 

opplysningene først etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De berørte 

auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.» 

8) Artikkel 35 nr. 1 skal lyde: 

«1. Auksjoner skal bare gjennomføres på en auksjonsplattform som er godkjent som et regulert marked, og der 

operatøren organiserer et sekundærmarked for kvoter eller kvotederivater.» 

9) I artikkel 60 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«1. Den aktuelle auksjonsplattformen skal vedlikeholde et eget, ajourført auksjonsnettsted der den offentliggjør all 

lovgivning, all veiledning, alle instrukser, skjemaer, dokumenter, kunngjøringer, herunder auksjonskalenderen, alle andre 

ikke-fortrolige opplysninger som gjelder auksjonene på en gitt auksjonsplattform, herunder listen over personer som har 

adgang til å legge inn bud på auksjonene, alle beslutninger, også beslutninger i henhold til artikkel 57 om innføring av en 

største budstørrelse samt alle andre utbedringstiltak som er nødvendige for å redusere en faktisk eller mulig påviselig 

risiko for hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmisbruk på den aktuelle 

auksjonsplattformen.» 

10) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

11) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal ny del 4 lyde: 

«Auksjonsplattformer utpekt av Det forente kongerike 

4 Auksjonsplattform ICE Futures Europe (ICE) 

 Rettslig grunnlag Artikkel 30 nr. 1 

 Utpekingsperiode Tidligst fra og med 10. november 2017 til senest 9. november 2022, uten at det berører 

artikkel 30 nr. 5 annet ledd. 

 Definisjoner Med hensyn til vilkår og forpliktelser som gjelder for ICE, menes med 

(a) «ICEs børsregler» ICEs regler som særlig omfatter avtaleregler og -framgangsmåter i 

forbindelse med ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT og ICE FUTURES 

EUAA AUCTION CONTRACT, 

(b) «børsmedlem» et medlem som definert i avsnitt A.1 i ICEs børsregler, 

(c) «kunde» en kunde av et børsmedlem og kunder av deres kunder videre i kjeden, som 

legger til rette for personers adgang til å legge inn bud og handle på vegne av 

budgivere. 

 Vilkår Adgang til auksjonene skal ikke avhenge av børsmedlemskap eller deltakelse i 

sekundærmarkedet som organiseres av ICE, eller andre omsetningssteder som drives av 

ICE eller en tredjepart. 

 Forpliktelser 1. ICE skal kreve at enhver beslutning som er truffet av ICEs børsmedlemmer eller deres 

kunder om å gi adgang til å legge inn bud på auksjoner, tilbakekalle eller midlertidig 

oppheve slik adgang, uansett om beslutningen bare gjelder adgang til å legge inn bud 

på auksjonen eller både adgang til å legge inn bud på auksjonene og bli medlem av 

eller deltaker i sekundærmarkedet, meddeles ICE av børsmedlemmene eller deres 

kunder som treffer slike beslutninger, på følgende måte: 

a) Beslutninger om avslag på søknad om adgang til å legge inn bud og beslutninger 

om tilbakekalling eller midlertidig oppheving av adgang til auksjoner, skal 

meddeles umiddelbart og på individuelt grunnlag. 

b) Andre beslutninger meddeles på forespørsel. 

ICE skal sørge for at slike beslutninger blir undersøkt av ICE for å sikre at 

forpliktelsene som er pålagt auksjonsplattformen i henhold til forordning (EU)  

nr. 1031/2010, overholdes, og at ICEs børsmedlemmer eller deres kunder retter seg 

etter resultatet av slike undersøkelser utført av ICE. Dette kan omfatte, men er ikke 

begrenset til, alle ICEs gjeldende børsregler, herunder disiplinærprosedyrer, eller 

andre passende tiltak som kan lette adgangen til å legge inn bud på auksjonene. 

2. ICE skal utarbeide og vedlikeholde på sin nettside en omfattende og ajourført liste 

over børsmedlemmer eller deres kunder som kan legge til rette for adgangen til å legge 

inn bud på ICE-auksjonene i Det forente kongerike, og denne listen skal omfatte 

aktører som bare formidler adgang til auksjoner som fastsatt i ICEs børsregler, og 

børsmedlemmer eller deres kunder som formidler adgang til å legge inn bud på 

auksjonene til personer som også kan være medlemmer av eller deltakere i 

sekundærmarkedet. 

I tillegg skal ICE utarbeide og vedlikeholde på sin nettside en lett forståelig og 

praktisk veiledning for SMB-er og foretak med lave utslipp om tiltak de må treffe for å 

få adgang til auksjonene gjennom slike børsmedlemmer eller deres kunder. 
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  3. Alle gebyrer og vilkår som benyttes av ICE og dets clearingssystem for budgivere 

eller personer som har adgang til å legge inn bud, skal være tydelig angitt, lett 

forståelige og offentlig tilgjengelige på ICEs nettside, som skal holdes ajourført. 

ICE skal sørge for at alle ytterligere gebyrer og vilkår som børsmedlemmer eller deres 

kunder benytter i forbindelse med adgang til å legge inn bud, også er tydelig angitt, 

lett forståelige og offentlig tilgjengelige på nettsidene til dem som tilbyr tjenestene, 

med direkte henvisning til disse nettsidene på ICEs nettside, der det skilles mellom 

gebyrer og vilkår som benyttes for personer som bare har adgang til å legge inn bud på 

auksjonene, dersom slike er tilgjengelige, og gebyrer og vilkår som benyttes for 

personer som har adgang til å legge inn bud på auksjonene og som også er medlem av 

eller deltaker i sekundærmarkedet. 

4. Uten at det berører annen klageadgang skal ICE gi tilgang til ICEs Complaints 

Resolution Procedures for klager som kan oppstå i forbindelse med beslutninger om gi 

adgang til å legge inn bud på auksjoner, om avslag på adgang til å legge inn bud på 

auksjoner, om tilbakekalling eller midlertidig oppheving av adgang til å legge inn bud 

på auksjoner som allerede er gitt, som nærmere angitt i nr. 1, som er truffet av ICEs 

børsmedlemmer eller kunder, og alle slike klager i forbindelse med ICEs Complaints 

Resolution Procedures er berettigede klager. 

5. Innen seks måneder etter at auksjonene har startet, skal ICE rapportere til auksjons-

overvåkeren om hvilken dekning som er oppnådd innenfor modellen for samarbeid 

med børsmedlemmer og deres kunder, også den geografiske dekningen som er 

oppnådd. ICE skal i denne sammenheng ta størst mulig hensyn til eventuelle 

anbefalinger fra auksjonsovervåkeren for å sikre oppfyllelsen av sine forpliktelser i 

henhold til artikkel 35 nr. 3 bokstav a) og b) i forordning (EU) nr. 1031/2010. 

6. ICE skal sikre full overholdelse av alle vilkår og forpliktelser som gjelder for 

oppføringen, som beskrevet i dette vedlegg. 

7. Det forente kongerike skal underrette Kommisjonen om vesentlige endringer i de 

kontraktsregulerte ordningene med ICE som er meldt til Kommisjonen.» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG IV 

Justering av kvotemengde (i millioner) som skal auksjoneres i perioden 2013–2020, som nevnt i artikkel 10 nr. 2 

År Reduksjon i kvotemengde 

2013  

2014 400 

2015 300 

2016 200 

2017  

2018  

2019  

2020»  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2398 

av 17. desember 2015 

om opplysninger og dokumentasjon i forbindelse med en søknad om oppføring av et anlegg i en tredjestat på 

den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip 

og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(1), særlig artikkel 15 nr. 3, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 1257/2013, særlig i avdeling III i forordningen, fastsettes krav til skipsgjenvinningsanlegg som 

ønsker å gjenvinne skip som seiler under en EU-medlemsstats flagg, og derfor søker om oppføring på den europeiske 

listen over skipsgjenvinningsanlegg. 

2) Artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1257/2013 inneholder en liste over opplysninger og dokumentasjon som 

skipsgjenvinningsselskaper skal framlegge når de søker om oppføring av skipsgjenvinningsanlegg i en tredjestat på den 

europeiske listen. Videre angir artikkel 16 nr. 2 hvilke opplysninger som skal offentliggjøres i Den europeiske unions 

tidende om skipsgjenvinningsanlegg som skal oppføres på den europeiske listen. 

3) I motsetning til andre gjennomføringsrettsakter som skal vedtas i henhold til forordningen om gjenvinning av skip, 

finnes det ingen direkte tilsvarende mal i Hongkong-konvensjonen av 2009 om sikker og miljømessig forsvarlig 

gjenvinning av skip. Formatet angitt i vedlegget omfatter derfor relevante utdrag fra tillegg 5 til Hongkong-

konvensjonen («Document of Authorization of Ship Recycling» – DASR) og fra relevante IMO-retningslinjer for 

skipsgjenvinningsanlegg, og det inneholder også opplysnings- og dokumentasjonskravene som ble innført ved 

forordningen om gjenvinning av skip (som oppført i artikkel 15 nr. 2 og artikkel 16 nr. 2 i nevnte forordning). 

4) Berørte parter er blitt rådspurt skriftlig om innholdet i beslutningen. Det er tatt hensyn til deres uttalelser i vedlegget. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for skipsgjenvinning nedsatt ved artikkel 25 

i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Opplysningene og dokumentasjonen som kreves for å identifisere et skipsgjenvinningsanlegg i en tredjestat som søker om 

oppføring på den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg, skal framlegges i formatet fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 18.12.2015, s. 145, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 260/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

2019/EØS/69/58 
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VEDLEGG 

DEL 1 

Opplysninger om skipsgjenvinningsanlegget 

Skipsgjenvinningsanleggets navn  

Gjenvinningsselskapets identifikasjonsnummer  

Skipsgjenvinningsanleggets fulle adresse  

Primær kontaktperson  

Telefonnummer  

E-postadresse  

Eierselskapets navn, adresse og kontaktopplysninger  

Arbeidsspråk  

DEL 2 

Tilleggsopplysninger 

Gjenvinningsmetode(r)(1)  

Skipstype(r) som kan gjenvinnes  

Framgangsmåte for godkjenning av skipsgjenvinningsplanen(2)  

Antall ansatte(3)  

Største kapasitet for gjenvinning av skip for et gitt år i løpet av 

de ti siste årene (uttrykt i LDT)(4) 
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Beskrivelse av skipsgjenvinningsanlegget (utforming, vann-

dybde, tilgjengelighet osv.) 

 

(1) Se f.eks. avsnitt 3.4.1 nr. 3 i IMOs retningslinjer, MEPC-resolusjon 210(63), side 24. 

(2) Dette gjelder framgangsmåten nevnt i artikkel 7 nr. 3 og artikkel 15 nr. 2 bokstav b) i forordningen om gjenvinning av skip. 

(3) På søknadstidspunktet. 

(4) Tallet bør dokumenteres, f.eks. ved offisielle bekreftelser på sluttført gjenvinning av skip som ble gjenvunnet det aktuelle året, med 

angivelse av skipenes lettskipsvekt i tonn (LDT). I henhold til artikkel 32 i forordningen om gjenvinning av skip beregnes tallet som 

«summen av vekten, uttrykt i LDT, av de skipene som er gjenvunnet i et gitt år på det gjeldende anlegget. Den største årlige kapasiteten for 

gjenvinning av skip fastsettes ved å velge den høyeste verdien som forekommer i den foregående tiårsperioden for hvert 

skipsgjenvinningsanlegg, eller for skipsgjenvinningsanlegg som nylig er blitt godkjent, den høyeste årlige verdien som det gjeldende 

anlegget har oppnådd». 

 

Tungt utstyr 

Maskiner for tunge løft f.eks. utliggerkran 60 tonn 

f.eks. mobil kran: 35 tonn × 1, 27 tonn × 1 

f.eks. hydraulisk bakgraver: SH400, ZX330, SK220, ZX200 

med saks, magnet 

f.eks. hydraulisk saks: 600 tonn × 1 

f.eks. brovekt: 50 tonn 

 

 

 

Båt f.eks. bruttotonnasje 5 tonn, effekt: 240 hk 

Saks f.eks. kapasitet: 600 tonn 
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Annet utstyr 

Oksygentilførsel f.eks. system for tilførsel av flytende oksygen: 10 m3 

Gassforsyning f.eks. LPG-flasker 

Komprimert luft  

Brannslokkingsapparater f.eks. kapasitet på bærbart brannslokkingsapparat 

Rensing av spillolje f.eks. oljeutskiller 

Tankkapasitet: ca. 20 tonn 

Lagring av avfall f.eks. beholder for asbest: 2 

Forbrenningsanlegg f.eks. ingen 

Strømforsyning f.eks. matestasjon 

 

Anleggets beliggenhet(1) 

Oppdeling og klassifisering av beliggenheten f.eks. restriksjonsområde for tettbebyggelse 

Anleggets område (i m2)  

Område med belegg  
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Anleggets beliggenhet(1) 

Omkringliggende omgivelser f.eks. fabrikker: tidligere steinbrudd, to småbåthavner i 

nærheten, sårbare miljøsoner 

f.eks. boligområde: private boliger ved inngangen og 200 m fra 

inngangen 

(1) Et kart over skipsgjenvinningsanleggets grenser og gjenvinningsvirksomhetens plassering innenfor anlegget er vedlagt i henhold til forord-

ningens artikkel 15 nr. 2 bokstav e). 

 

Arbeidstakeres sertifikater/godkjenninger(1) 

Sertifikat/godkjenning Antall medarbeidere/kvalifikasjoner(2) 

1) Ansvarlig for asbesthåndteringen  

2) Ansvarlig for PCB-håndteringen  

3) Håndtering av særskilt angitte kjemikalier  

4) Kurs i asbesthåndtering  

 

 

5) Gasskjæring  

 

 

6) Sveising  

7) Sinkhåndtering  

8) Løfting  
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Arbeidstakeres sertifikater/godkjenninger(1) 

Sertifikat/godkjenning Antall medarbeidere/kvalifikasjoner(2) 

9) Maskiner for tunge løft  

 

10) Sjøfolk  

11) Dykker  

12) Fjerning av farlige materialer 

(Materiale A) 

 

(Materiale B)  

(Materiale C)  

(Materiale D)  

(Materiale E)  

(Materiale F)  

(Materiale G)  

(Materiale H)  

(Materiale I)  

(Materiale J)  

(Materiale K)  

(1) Merk at det bare er nødvendig å fylle ut radene i tabellen som gjelder de farlige materialene som skipsgjenvinningsanlegget har tillatelse til 

å fjerne. 

(2) Merk at skipsgjenvinningsselskapet til enhver tid skal kunne dokumentere kvalifikasjonene til hver medarbeider som er godkjent til å 

fjerne farlige materialer, overfor Europakommisjonen eller representanter som handler på dens vegne. 

DEL 3 

Betegnelse på tillatelsen eller godkjenningen til å gjenvinne skip som vedkommende myndighet(er) har utstedt 

I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om 

gjenvinning av skip skal skipsgjenvinningsselskapet framlegge en kopi av dokumentene som vedkommende myndigheter har 

utstedt til å gjenvinne skip(1), og, når det er relevant, tillatelsen eller godkjenningen som vedkommende myndighet har utstedt 

til alle selskapets leverandører og underleverandører som er direkte involvert i prosessen med å gjenvinne skip.  

  

(1) Dersom vedkommende myndighet(er) ikke utsteder en særskilt tillatelse eller godkjenning til å gjenvinne skip, skal søkeren tydelig oppgi 

dette i sin søknad og framlegge andre relevante tillatelser eller godkjenninger knyttet til selskapets virksomhet. 
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Tillatelses- eller godkjenningsdokument(er) som er vedlagt søknaden(1): 

Dokumentets navn Utstederland 

Utstedende 

vedkommende 

myndighet 

Utstedt den (dato) 
Gyldig til (dato eller 

ubestemt) 
Mottakende foretak(1) 

      

      

      

      

      

      

(1) Navnet på skipsgjenvinningsselskapet og/eller leverandører/underleverandører som berøres av dokumentet. 

DEL 4 

Skipsgjenvinningsanleggets kapasitet og begrensninger 

4.1. Skipsgjenvinningskapasitet 

Skipsgjenvinningsanlegget har tillatelse til å ta imot et skip med følgende størrelsesbegrensninger til gjenvinning: 

Maksimal kapasitet for skip som skal gjenvinnes Andre begrensninger 

dvt   

BT   

LDT   

Lengde   

Bredde på spant   

Bredde   

Dybde   

  

  

(1) Oppgi alle tillatelser eller godkjenninger som er utstedt av vedkommende myndigheter i tabellen, og legg ved kopier av disse. 
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4.2. Sikker og miljømessig forsvarlig håndtering av farlige materialer 

Skipsgjenvinningsanlegget har, på vilkårene som angis nedenfor, tillatelse til å ta imot et skip til gjenvinning som inneholder 

farlige materialer oppført i følgende tabell: 

Håndtering av farlige materialer(1) Beskrivelse av håndteringstrinnene(2) 

1) Asbest Fjerning 

Lagring 

Avfallsbehandling 

Håndtering av farlige materialer Beskrivelse av håndteringstrinnene 

2) Ozonnedbrytende stoffer Fjerning 

Lagring 

Avfallsbehandling 

Tungmetaller: 

3) Tinnorganiske grohemmende forbindelser og systemer 

4) Kadmium og kadmiumforbindelser 

5) Seksverdig krom og seksverdige kromforbindelser 

6) Bly og blyforbindelser 

7) Kvikksølv og kvikksølvforbindelser 

Fjerning 

Lagring 

Avfallsbehandling 

Flammehemmere: 

 8) Polybromerte difenyletere (PBDE) 

 9) Heksabromsyklododekaner (HBCDD) 

10) Polybromert bifenyl (PBB) 

Fjerning 

Lagring 

Avfallsbehandling 

11) Radioaktive stoffer Fjerning 

Lagring 

Avfallsbehandling 
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Håndtering av farlige materialer Beskrivelse av håndteringstrinnene 

Andre persistente organiske forurensende stoffer (POP) 

12) Polyklorerte bifenyler (PCB) 

13) Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) 

14) Polyklorerte naftalener (flere enn 3 kloratomer) 

15) Visse kortkjedede klorerte parafiner (SCCP) (alkaner, 

C10–C13, klor) 

Fjerning 

Lagring 

Avfallsbehandling 

16) Farlige væsker, rester og sedimenter Fjerning 

Lagring 

Avfallsbehandling 

17) Maling og belegg som er svært brannfarlig og/eller fører 

til utslipp av giftstoffer 

Fjerning 

Lagring 

Avfallsbehandling 

18) Andre farlige materialer som ikke er oppført ovenfor, og 

som ikke er en del av skipets konstruksjon (angi 

nærmere) 

Fjerning 

Lagring 

Avfallsbehandling 

(1) Nasjonale og/eller internasjonale krav bør angis som referanse for håndteringen av hvert materiale. Eventuelle begrensninger i henhold til 

tillatelsen som er gitt av vedkommende myndighet(er) i staten der anlegget ligger, bør oppgis. Farlige materialer kan forekomme i deler av 

skipet eller utstyret (f.eks. i maling eller som tilsetningsstoffer i plast) eller i kjemiske stoffblandinger (f.eks. kjølevæsker). 

(2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) ii) i forordningen skal det 1) angis hvilken håndteringsmetode som skal anvendes, 2) angis hvor 

virksomheten skal finne sted (enten innenfor anlegget eller på et avfallshåndteringsanlegg som brukes i et senere ledd – i sistnevnte tilfelle 

bør det også gis opplysninger, bl.a. anleggets navn og kontaktopplysninger) og 3) dokumenteres at metoden som anvendes ikke setter 

menneskers helse i fare og utføres på en miljømessig forsvarlig måte. 

DEL 5 

Erklæring om gjenvinning av skip som seiler under en EU-medlemsstats flagg 

GJENVINNING AV SKIP SOM SEILER UNDER EN EU-MEDLEMSSTATS FLAGG 

Undertegnede, (navn) , på vegne av  (selskap) 

 (heretter kalt «selskapet»)(1) bekrefter herved at selskapet utelukkende vil ta imot skip 

  

(1) Skipsgjenvinningsselskapets navn. 
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som seiler under en EU-medlemsstats flagg til gjenvinning i samsvar med kravene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip. Videre vil selskapet 

a) før gjenvinningen av skipet 

— sende skipsgjenvinningsplanen, som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med den gjeldende fram-

gangsmåten(1), til rederiet og administrasjonen eller en anerkjent organisasjon som administrasjonen har bemyndiget, 

— gi melding til administrasjonen om at skipsgjenvinningsanlegget på alle måter er klart til å påbegynne gjenvinningen av 

skipet, 

b) når den fullstendige eller delvise gjenvinningen av et skip er gjennomført i samsvar med denne forordning, innen 14 dager 

etter den fullstendige eller delvise gjenvinningen i samsvar med skipsgjenvinningsplanen, sende en erklæring om sluttført 

gjenvinning til den administrasjonen som utstedte gjenvinningssertifikatet for skipet. Erklæringen om sluttført gjenvinning 

skal omfatte en rapport om eventuelle hendelser og ulykker som har skadet menneskers helse og/eller miljøet. 

 .....................................................................................................  

Sted  .....................................................  Dato  ....................................................  

Underskrift: 

Merk: Erklæringen innebærer ikke at anlegget ikke kan ta imot skip som seiler under flagget til en tredjestat. 

DEL 6 

Erklæring om gjenvinning og sluttbehandling av avfall 

GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 

Etter den internasjonale Hongkong-konvensjonen av 2009 om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip har 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip som mål å forebygge, redusere, minimere og 

så langt som mulig unngå ulykker, skader og andre skadevirkninger på menneskers helse og miljøet som skyldes gjenvinning av 

skip. I henhold til artikkel 15 nr. 5 i nevnte forordning må skipsgjenvinningsselskapet kunne godtgjøre at avfallshåndte-

ringsanlegget som mottar avfallet, vil bli drevet i henhold til standarder for vern av menneskers helse og miljøet, som i 

hovedsak tilsvarer relevante internasjonale standarder og EU-standarder. 

Undertegnede, (navn) , på vegne av  

(selskap)  (heretter kalt «selskapet»)(2) bekrefter herved at avfallshåndteringsanlegg 

som mottar avfall fra skipsgjenvinningsanlegget,  

a) har tillatelse fra vedkommende nasjonale myndigheter til å håndtere avfallet de mottar, 

b) drives i samsvar med standarder for vern av menneskers helse og miljøet som i hovedsak tilsvarer relevante internasjonale 

standarder og EU-standarder. 

Sammen med denne erklæringen skal selskapet framlegge en kopi av alle relevante dokumenter som avfallshåndterings-

anleggene har innhentet (se del 2). 

Sted  .....................................................  Dato  ....................................................  

Underskrift:  

  

(1) Framgangsmåten er beskrevet i artikkel 7 nr. 3 i forordningen om gjenvinning av skip. 

(2) Skipsgjenvinningsselskapets navn. 
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DEL 7 

Skipsgjenvinningsplan for anlegget 

SKIPSGJENVINNINGSPLAN FOR ANLEGGET 

I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav g) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om 

gjenvinning av skip skal skipsgjenvinningsselskapet bekrefte at det har vedtatt en skipsgjenvinningsplan for anlegget som tar 

hensyn til relevante retningslinjer fra IMO. 

Jeg, (navn) , erklærer at en skipsgjenvinningsplan for anlegget er 

vedtatt av (selskap) (1). En kopi av skipsgjenvinningsplanen for anlegget er 

vedlagt søknaden. 

Sted  .........................................................  Dato  .....................................................  

Underskrift: 

DEL 8 

Kriterier for «klargjort for varmearbeid» og «klargjort for adgang» 

I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om 

gjenvinning av skip skal skipsgjenvinningsselskapet framlegge dokumentasjon på at skipsgjenvinningsanlegget kan opprette, 

vedlikeholde og overvåke kriteriene for «klargjort for adgang» og «klargjort for varmearbeid» under hele prosessen med å 

gjenvinne skip. 

 Dokumentasjon som er vedlagt søknaden(1) 

Klargjort for varmearbeid  

Klargjort for adgang  

(1) Vis til relevante utdrag fra skipsgjenvinningsplanen for anlegget som er vedlagt denne søknaden. 

 

  

(1) Skipsgjenvinningsselskapets navn. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/255 

av 19. februar 2018 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk 

basert på den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 av 16. desember 2008 om fellesskapsstatistikker 

over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen(1), særlig artikkel 9 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1338/2008 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen. 

2) I henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det nødvendig med gjennomføringstiltak for å angi 

hvilke data og metadata som skal framlegges om helsetilstand, helsedeterminanter og helsetjenester som omfattes av 

vedlegg I til nevnte forordning, og for å fastsette referanseperioder og intervaller for framleggingen av dataene. 

3) Nevnte data utgjør et statistisk minste datasett som gir mulighet for bedre overvåking av Unionens helseprogrammer og 

politikk knyttet til sosial integrasjon og sosialomsorg, helsemessige ulikheter og sunn aldring. 

4) Fortrolige opplysninger som medlemsstatene sender til Kommisjonen (Eurostat), bør håndteres i samsvar med prinsippet 

om fortrolig behandling av statistiske opplysninger som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 223/2009(2) og i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3). 

5) En nytte- og kostnadsanalyse er gjennomført og vurdert i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2008. 

Analysen viste at tilgang til sammenlignbare data for hele Unionen sannsynligvis vil være svært nyttig for helse- og 

sosialpolitiske beslutninger og for vitenskapelige formål. Felles verktøy bør kunne gi konsekvente data på tvers av 

stater, selv om kostnadene knyttet til dette vil variere avhengig av i hvilken grad de variabler og metoder som 

etterspørres, inngår i eksisterende nasjonale undersøkelser. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Europeisk statistikk som bygger på den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS), skal omfatte helsetilstand, helsetjenester 

og helsedeterminanter i tillegg til sosiodemografiske kjennetegn i befolkningen som er 15 år eller eldre.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 48 av 21.2.2018, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 261/2018 av  

5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 70. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(3) 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). 

2019/EØS/69/59 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1. «privathusholdning» 

a) en enpersonhusholdning, dvs. en person som bor alene i en separat boenhet eller leier ett eller flere separate rom i en 

boenhet, men som ikke utgjør sammen med andre beboere i boenheten en flerpersonhusholdning som definert nedenfor, 

eller 

b) en flerpersonhusholdning, dvs. en gruppe bestående av to eller flere personer som sammen bor i hele eller deler av en 

boenhet og forsørger seg selv med mat og eventuelt også andre grunnleggende nødvendigheter. Gruppens medlemmer 

kan i større eller mindre grad dele sine inntekter, ha et felles budsjett og dele på utgiftene. 

Denne definisjonen dekker ikke felleshusholdninger som sykehus, pleie- eller omsorgsboliger, fengsler, kaserner, religiøse 

institusjoner, pensjonater eller vandrerhjem, 

2. «vanlig bosted» det sted en person til vanlig tilbringer døgnhvilen, uten hensyn til midlertidig fravær på grunn av 

fritidsaktiviteter, ferie, besøk hos venner og slektninger, forretningsreiser, medisinsk behandling eller pilegrimsreiser. 

Bare følgende personer skal anses å ha vanlig bosted på det gjeldende geografiske området: 

a) De som i et sammenhengende tidsrom på minst tolv måneder før referansedatoen har bodd på sitt vanlige bosted, eller 

b) de som i løpet av de siste tolv månedene før referansedatoen har kommet til sitt vanlige bosted i den hensikt å bo der i 

minst ett år. 

Dersom forholdene i bokstav a) eller b) ikke kan fastslås, menes med «vanlig bosted» det sted en person har lovlig eller 

registrert bosted, 

3. «mikrodata» ikke-aggregerte observasjoner eller målinger av kjennetegn for individuelle enheter, 

4. «forhåndskontrollerte mikrodata» mikrodata bekreftet av medlemsstatene på grunnlag av vedtatte felles valideringsregler, 

5. «metadata» data som definerer og beskriver andre data, anvendte metoder og statistikkprosesser. 

Artikkel 3 

Datakrav 

1. Hver medlemsstat skal framlegge for Kommisjonen (Eurostat) mikrodataene fastsatt i vedlegg I. 

2. Disse mikrodataene skal bygge på sannsynlighetsutvalg som er nasjonalt representative. 

3. For å harmonisere resultatene fra undersøkelsen på tvers av stater skal Kommisjonen (Eurostat) i nært samarbeid med 

medlemsstatene foreslå metodiske og praktiske anbefalinger og retningslinjer for utvalgsteknikk og gjennomføring av 

undersøkelsen. Disse anbefalingene og retningslinjene vil bli omhandlet i en «håndbok for den europeiske helseintervju-

undersøkelsen», der en mal for spørreskjema vil inngå. 

4. Presisjonskravene skal være som fastsatt i vedlegg II. Vektingsfaktorer skal beregnes for å ta hensyn til enhetenes 

utvalgssannsynlighet, frafall og, dersom det er relevant, tilpasning av utvalget til eksterne data knyttet til fordeling av personer i 

målpopulasjonen.  
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Artikkel 4 

Referansepopulasjon 

1. Referansepopulasjonen skal være personer som er 15 år eller eldre, og som vanligvis bor i private husholdninger på den 

berørte medlemsstatens territorium på tidspunktet for datainnsamlingen. 

2. Nasjonale territorier angitt i vedlegg III skal utelates. I tillegg kan visse mindre deler av det nasjonale territoriet som ikke 

utgjør mer enn 2 % av den nasjonale befolkningen, også utelates fra utvalget. Opplysninger om disse nasjonale territoriene skal 

angis i referansemetadataene. 

Artikkel 5 

Datainnsamlingsperiode 

1. Det skal samles inn data i 2019. 

2. Datainnsamlingen skal spres over minst tre måneder, der minst én måned er i perioden september–desember. 

Artikkel 6 

Oversending av mikrodata til Kommisjonen (Eurostat) 

1. Medlemsstatene skal oversende de forhåndskontrollerte mikrodataene (uten direkte identifikasjon, men med 

vektingsfaktorer) som kreves i henhold til denne forordning, i samsvar med en standard for datautveksling fastsatt av 

Kommisjonen (Eurostat). Dataene skal framlegges for Eurostat via den sentrale dataportalen, slik at Kommisjonen (Eurostat) 

kan hente dem elektronisk. 

2. Medlemsstatene skal oversende de forhåndskontrollerte mikrodataene innen ni måneder etter utløpet av den nasjonale 

datainnsamlingsperioden. 

Artikkel 7 

Oversending av referansemetadata til Kommisjonen (Eurostat) 

1. Referansemetadataene om kvalitet skal framlegges i henhold til standarden i det europeiske statistikksystem fastsatt av 

Kommisjonen (Eurostat) i samråd med medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende referansemetadataene om kvalitet som kreves i henhold til denne forordning, i samsvar 

med en standard for metadatautveksling fastsatt av Kommisjonen (Eurostat). Dataene skal framlegges for Eurostat via den 

sentrale dataportalen, slik at Kommisjonen (Eurostat) kan hente dem elektronisk. 

3. Medlemsstatene skal framlegge disse metadataene for Kommisjonen (Eurostat) senest tre måneder etter at de forhånds-

kontrollerte mikrodataene er oversendt. 

Artikkel 8 

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 19. februar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/395 

 

VEDLEGG I 

Mikrodata som skal framlegges for Kommisjonen (Eurostat) 

Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

TEKNISKE VARIABLER I UNDERSØKELSEN 

PID Oppgavegiverens identifikasjons-

nummer 

tisifret tall Alle 

HHID Husholdningens identifikasjonsnummer tisifret tall 

Ikke oppgitt 

Alle 

PRIMSTRAT Primære strata ved bestemmelsen av 

utvalget 

firesifret tall 

Ikke relevant (ingen stratifisering) 

Alle 

PSU Primære utvalgsenheter ved bestemmel-

sen av utvalget 

åttesifret tall 

Ikke relevant (ikke utvalg i flere trinn) 

Alle 

WGT Endelig individuell vekt åttesifret tall Alle 

WGT_SPEC Endelig særlig individuell vekt åttesifret tall 

Ikke oppgitt 

Alle 

PROXY Ble den utvalgte personen intervjuet, 

eller ble en annen person intervjuet 

(intervju med stedfortreder)? 

Personen selv 

Annet medlem av husholdningen 

Annen person utenfor husholdningen 

Alle 

REFDATE Referansedato for intervjuet 8-sifret tall (ÅÅÅÅMMDD) Alle 

INTMETHOD Benyttet datainnsamlingsmetode Egenhendig utfylt, post, ikke-

elektronisk versjon 

Egenhendig utfylt, post, elektronisk 

versjon 

(e-post) 

Egenhendig utfylt, nettbasert spørre-

skjema 

Personlig intervju, ikke-elektronisk 

versjon 

Personlig intervju, elektronisk versjon 

Telefonintervju, ikke-elektronisk versjon 

Telefonintervju, elektronisk versjon 

Personlig nettbasert intervju 

Blandet innsamlingsmetode 

Alle 

INTLANG Språk benyttet i intervjuet Tresifrede koder (Eurostats standard-

kodeliste) 

Ikke oppgitt 

Alle 
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Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

BAKGRUNNSVARIABLER 

SEX Oppgavegivers kjønn Mann 

Kvinne 

Alle 

YEARBIRTH Oppgavegivers fødselsår Firesifret tall (ÅÅÅÅ) Alle 

PASSBIRTH Oppgavegivers fødselsdag har funnet 

sted på intervjudagen 

Ja 

Nei 

Alle 

COUNTRY Bostedsstat Landkode (SCL GEO-kode) Alle 

REGION Bostedsregion Tosifret kode på regionalt NUTS  

2-nivå (to sifre etter landkoden) 

Ikke oppgitt 

Alle 

DEG_URB Urbaniseringsgrad Storbyer 

Mellomstore/mindre byer og forsteder 

Landdistrikter 

Ikke oppgitt 

Alle 

BIRTHPLACE Fødselsstat Landkode (SCL GEO-kode) 

Ikke oppgitt 

Alle 

CITIZEN Primær statstilhørighet Landkode (SCL GEO-kode) 

Statsløs 

Ikke oppgitt 

Alle 

BIRHTPLACEFATH Farens fødselsstat Landkode (SCL GEO-kode) 

Ikke oppgitt 

Alle 

BIRTHPLACEMOTH Morens fødselsstat Landkode (SCL GEO-kode) 

Ikke oppgitt 

Alle 

HATLEVEL Oppnådd utdanningsnivå (høyeste 

fullførte utdanningsnivå) 

Basert på ISCED-2011-klassifise-

ringen, ISCED-A-koder 

Ingen formell utdanning eller lavere 

enn ISCED 1 

ISCED 1 – grunnskoleutdanning 

ISCED 2 – ungdomsskoleutdanning 

ISCED 3 – videregående utdanning 

ISCED 4 – utdanning mellom 

videregående nivå og universitets- og 

høyskolenivå 

ISCED 5 – høyere utdanning av kort 

varighet 

ISCED 6 – bachelorgrad eller 

tilsvarende nivå 

ISCED 7 – mastergrad eller 

tilsvarende nivå 

ISCED 8 – doktorgrad eller 

tilsvarende nivå 

Ikke oppgitt 

Alle 



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/397 

 

Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

MAINSTAT Hovedvirksomhet (selvdefinert) Sysselsatt 

Arbeidsledig 

Pensjonert 

Arbeidsudyktig som følge av 

langvarige helseproblemer 

Student, skoleelev 

Utfører oppgaver i hjemmet 

Obligatorisk militær- eller siviltjeneste 

Annet 

Ikke oppgitt 

Alle 

FT_PT Hel- eller deltidsarbeid i hovedarbeids-

forhold (egendefinert) 

Heltidsarbeid 

Deltidsarbeid 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

MAINSTAT = Sysselsatt 

JOBSTAT Yrkesstatus i hovedarbeidsforhold Selvstendig næringsdrivende med 

ansatte 

Selvstendig næringsdrivende uten 

ansatte 

Lønnstaker 

Arbeidende familiemedlem (ubetalt) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

MAINSTAT = Sysselsatt 

JOBISCO Yrke i hovedarbeidsforhold ISCO-08, tosifret nivå 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

MAINSTAT = Sysselsatt 

LOCNACE Økonomisk virksomhet for den lokale 

enheten i hovedarbeidsforhold (øko-

nomisk sektor) 

NACE Rev. 2, ensifret nivå 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

MAINSTAT = Sysselsatt 

PARTNERS Partnere som bor i samme husholdning Person som bor med en registrert 

partner eller samboer 

Person som ikke bor med en registrert 

partner eller samboer 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Alle 

MARSTALEGAL Sivilstand Har aldri vært gift eller i et registrert 

partnerskap 

Gift eller i et registrert partnerskap 

Enke/enkemann eller i et registrert 

partnerskap som opphørte da partner 

døde (ikke inngått nytt ekteskap eller 

nytt registrert partnerskap) 

Alle 
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Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

  Skilt eller i et registrert partnerskap 

som er juridisk oppløst (ikke inngått 

nytt ekteskap eller nytt registrert 

partnerskap) 

Ikke oppgitt 

 

HHNBPERS Husholdningens størrelse Antallet medlemmer i husholdningen 

Ikke oppgitt 

Alle 

HHNBPERS_0_13 Antall personer 13 år eller yngre Antall 

Ikke oppgitt 

Alle 

HHTYPE Husholdningstype Enpersonhusholdning 

Enslig forelder med minst ett barn 

under 25 år 

Enslig forelder med barn som alle er 25 

år eller mer 

Par uten barn 

Par med minst ett barn under 25 år 

Par med barn som alle er 25 år eller mer 

Annen husholdningstype 

Ikke oppgitt 

Alle 

HHINCOME Husholdningens ekvivalerte netto-

inntekt per måned 

Første inntektskvintil 

Andre inntektskvintil 

Tredje inntektskvintil 

Fjerde inntektskvintil 

Femte inntektskvintil 

Ikke oppgitt 

Alle 

HELSEVARIABLER 

Helsetilstand 

Minste europeiske helsemodul 

HS1 Egenvurdert allmennhelse Svært god 

God 

Middels (verken god eller dårlig) 

Dårlig 

Svært dårlig 

Ikke oppgitt 

Alle 

HS2 Langvarig helseproblem Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

HS3 Aktivitetsbegrensning på grunn av 

helseproblemer 

Svært begrenset 

Begrenset, men ikke veldig 

Ikke begrenset i det hele tatt 

Ikke oppgitt 

Alle 
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Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

Sykdommer og kroniske tilstander 

CD1A Har hatt astma i løpet av de siste tolv 

månedene (herunder allergisk astma) 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1B Har hatt kronisk bronkitt, kronisk 

obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller 

emfysem i løpet av de siste tolv 

månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1C Har hatt hjerteinfarkt eller kroniske 

følger av hjerteinfarkt i løpet av de siste 

tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1D Har hatt koronar hjertesykdom eller 

hjertekrampe (angina pectoris) i løpet 

av de siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1E Har hatt høyt blodtrykk i løpet av de 

siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1F Har hatt slag (hjerneblødning, 

blodpropp i hjernen) eller kroniske 

følger av slag i løpet av de siste tolv 

månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1G Har hatt artrose (unntatt artritt) i løpet 

av de siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1H Har hatt plager i korsryggen eller andre 

kroniske ryggplager i løpet av de siste 

tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1I Har hatt problemer med nakken eller 

andre kroniske nakkeplager i løpet av 

de siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1J Har hatt sukkersyke i løpet av de siste 

tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1K Har hatt allergi som rhinitt, øyekatarr, 

dermatitt, matallergi eller annet (unntatt 

allergisk astma) i løpet av de siste tolv 

månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 



Nr. 69/400 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.8.2019 

 

Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

CD1L Har hatt skrumplever i løpet av de siste 

tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1M Har hatt inkontinens (problemer med å 

kontrollere blærefunksjonen) i løpet av 

de siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1N Har hatt nyreproblemer i løpet av de 

siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1O Har vært deprimert i løpet av de siste 

tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD1P Har hatt høyt innhold av fettstoffer i 

blodet i løpet av de siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

CD2 Egenvurdert munn- og tannhelse Svært god 

God 

Middels (verken god eller dårlig) 

Dårlig 

Svært dårlig 

Ikke oppgitt 

Alle 

Ulykker og skader 

AC1A Har vært i en trafikkulykke i løpet av de 

siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

AC1B Har hatt en ulykke i hjemmet i løpet av 

de siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

AC1C Har hatt en fritidsulykke i løpet av de 

siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

AC2 Den mest omfattende behandlingen for 

det alvorligste ulykkestilfellet i løpet av 

de siste tolv månedene 

Innleggelse på sykehus eller annen 

helseinstitusjon 

Besøk hos lege eller sykepleier 

Ingen behandling var nødvendig 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom 

AC1A = Ja eller 

AC1B = Ja eller 

AC1C = Ja 
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Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

Fravær fra arbeidet (pga. helseproblemer) 

AW1 Fravær fra arbeidet på grunn av egne 

helseproblemer i løpet av de siste tolv 

månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom MAINSTAT = 

Sysselsatt 

AW2 Antall dager fravær fra arbeidet på 

grunn av egne helseproblemer i løpet av 

de siste tolv månedene 

Antall dager 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AW1 = Ja 

Funksjonsbegrensninger 

PL1 Bruker briller eller kontaktlinser Ja 

Nei 

Blind eller kan ikke se i det hele tatt 

Ikke oppgitt 

Alle 

PL2 Synsvansker, også ved bruk av briller 

eller kontaktlinser 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom PL1 = Ja eller 

Nei eller Ikke oppgitt 

PL3 Bruk av høreapparat Ja 

Nei 

Svært hørselshemmet 

Ikke oppgitt 

Alle 

PL4 Problemer med å høre hva som blir sagt 

i en samtale med en annen person i et 

stille rom, selv med bruk av høre-

apparat 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom PL3 = Ja eller 

Nei eller Ikke oppgitt 

PL5 Problemer med å høre hva som blir sagt 

i en samtale med en annen person i et 

støyete rom, selv med bruk av høre-

apparat 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom PL3 = Ja eller 

Nei eller Ikke oppgitt 
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Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

PL6 Problemer med å gå en halv kilometer 

på flatmark uten bruk av hjelpemidler 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Alle 

PL7 Problemer med å gå opp eller ned 12 

trappetrinn 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Alle 

PL8 Problemer med å huske eller konsen-

trere seg 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Alle 

PL9 Problemer med å bite i eller tygge på 

hard mat 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE(1) ≥ 55 

Personlig pleie 

PC1A Problemer med å spise selv Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 

PC1B Problemer med å komme seg opp i og 

ut av en seng eller stol 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 

PC1C Problemer med å kle av og på seg Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 



22.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/403 

 

Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

PC1D Problemer med å gå på toalettet Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 

PC1E Problemer med å bade eller dusje Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 

PC2 Får vanligvis hjelp til én eller flere av 

følgende aktiviteter: spise, komme seg 

opp i og ut av en seng eller stol, kle av 

og på seg, gå på toalettet, bade eller 

dusje 

Ja, minst én aktivitet 

Nei 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom (AGE ≥ 55) og 

{PC1A ≠ Nei 

eller PC1B ≠ Nei 

eller PC1C ≠ Nei 

eller PC1D ≠ Nei 

eller PC1E ≠ Nei} 

PC3 Trenger hjelp eller mer hjelp til én eller 

flere av følgende aktiviteter: spise, 

komme seg opp i og ut av en seng eller 

stol, kle av og på seg, gå på toalettet, 

bade eller dusje 

Ja, minst én aktivitet 

Nei 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom (AGE ≥ 55) og 

{PC1A ≠ Nei 

eller PC1B ≠ Nei 

eller PC1C ≠ Nei 

eller PC1D ≠ Nei 

eller PC1E ≠ Nei} 

Aktiviteter i hjemmet 

HA1A Problemer med å lage mat Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke relevant (har aldri forsøkt eller 

trenger ikke å gjøre det) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 

HA1B Problemer med å bruke telefon Nei 

I noen grad 

Dersom AGE ≥ 55 
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Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

  I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke relevant (har aldri forsøkt eller 

trenger ikke å gjøre det) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

 

HA1C Problemer med å gjøre innkjøp Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke relevant (har aldri forsøkt eller 

trenger ikke å gjøre det) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 

HA1D Problemer med å passe på medisinering Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke relevant (har aldri forsøkt eller 

trenger ikke å gjøre det) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 

HA1E Problemer med å gjøre lett husarbeid Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke relevant (har aldri forsøkt eller 

trenger ikke å gjøre det) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 

HA1F Problemer med sporadisk å gjøre tyngre 

husarbeid 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke relevant (har aldri forsøkt eller 

trenger ikke å gjøre det) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 
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Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

HA1G Problemer med å ta hånd om øko-

nomien og dagligdagse administrative 

oppgaver 

Nei 

I noen grad 

I stor grad 

Kan ikke/ute av stand til 

Ikke relevant (har aldri forsøkt eller 

trenger ikke å gjøre det) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AGE ≥ 55 

HA2 Mottar vanligvis hjelp til én eller flere 

husholdningsaktiviteter: lage mat, 

bruke telefonen, gjøre innkjøp, passe på 

medisinering, gjøre lett husarbeid eller 

sporadisk tyngre husarbeid, ta hånd om 

økonomien og utføre dagligdagse 

administrative oppgaver 

Ja, minst én aktivitet 

Nei 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom (AGE ≥ 55) og 

{HA1A ≠ Nei 

eller HA1B ≠ Nei 

eller HA1C ≠ Nei 

eller HA1D ≠ Nei 

eller HA1E ≠ Nei 

eller HA1F ≠ Nei 

eller HA1G ≠ Nei} 

HA3 Har behov for å få hjelp eller mer hjelp 

til én eller flere husholdningsaktiviteter: 

lage mat, bruke telefonen, gjøre 

innkjøp, passe på medisinering, gjøre 

lett husarbeid eller sporadisk tyngre 

husarbeid, ta hånd om økonomien og 

utføre dagligdagse administrative 

oppgaver 

Ja, minst én aktivitet 

Nei 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom (AGE ≥ 55) og 

{HA1A ≠ Nei 

eller HA1B ≠ Nei 

eller HA1C ≠ Nei 

eller HA1D ≠ Nei 

eller HA1E ≠ Nei 

eller HA1F ≠ Nei 

eller HA1G ≠ Nei} 

Smerter 

PN1 Grad av smerter i løpet av de fire siste 

ukene 

Ingen 

Svært mild 

Mild 

Moderat 

Kraftig 

Svært kraftig 

Ikke oppgitt 

Alle 
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Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

PN2 Smertenes innflytelse på ditt vanlige 

arbeid i løpet de siste fire ukene (både 

arbeid utenfor hjemmet og husarbeid) 

Aldri 

Liten 

Moderat 

Ganske stor 

Svært stor 

Ikke oppgitt 

Alle 

Mental helse 

MH1A Har hatt lite lyst til eller glede av å 

foreta seg noe de siste to ukene 

Aldri 

Flere dager 

Mer enn halvparten av dagene 

Nesten hver dag 

Ikke oppgitt 

Alle 

MH1B Har vært nedstemt, deprimert eller 

fortvilt i løpet av de siste to ukene 

Aldri 

Flere dager 

Mer enn halvparten av dagene 

Nesten hver dag 

Ikke oppgitt 

Alle 

MH1C Har hatt problemer med å falle i søvn 

eller sove, eller har sovet for mye i 

løpet av de siste to ukene 

Aldri 

Flere dager 

Mer enn halvparten av dagene 

Nesten hver dag 

Ikke oppgitt 

Alle 

MH1D Har vært trøtt eller manglet energi i 

løpet av de siste to ukene 

Aldri 

Flere dager 

Mer enn halvparten av dagene 

Nesten hver dag 

Ikke oppgitt 

Alle 

MH1E Har hatt dårlig matlyst eller har 

overspist i løpet av de siste to ukene 

Aldri 

Flere dager 

Mer enn halvparten av dagene 

Nesten hver dag 

Ikke oppgitt 

Alle 

MH1F Har hatt negative tanker om seg selv 

eller følt seg mislykket, eller har tenkt 

at man har skuffet seg selv eller sin 

familie i løpet av de siste to ukene 

Aldri 

Flere dager 

Mer enn halvparten av dagene 

Nesten hver dag 

Ikke oppgitt 

Alle 

MH1G Har hatt problemer med å konsentrere 

seg om f.eks. å lese avisen eller se på 

TV i løpet av de siste to ukene 

Aldri 

Flere dager 

Mer enn halvparten av dagene 

Nesten hver dag 

Ikke oppgitt 

Alle 
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Variabelkode Variabel Kategorier Filter 

MH1H Har beveget seg så langsomt, snakket så 

sakte eller vært så nervøs eller rastløs at 

andre mennesker kan ha lagt merke til 

det i løpet av de siste to ukene 

Aldri 

Flere dager 

Mer enn halvparten av dagene 

Nesten hver dag 

Ikke oppgitt 

Alle 

Helsetjenester 

Sykehusinnleggelser og behandling som dagpasient 

HO12 Antall døgn som sykehuspasient i løpet 

av de siste tolv månedene 

Antall 

Ikke oppgitt 

Alle 

HO34 Antall innleggelser som dagpasient på 

sykehus i løpet av de siste tolv 

månedene 

Antall 

Ikke oppgitt 

Alle 

Bruk av ambulerende helsetjenester og hjemmepleie 

AM1 Siste besøk hos tannlege eller regule-

ringstannlege (for egen behandling) 

Mindre enn 6 måneder siden 

6–12 måneder siden 

12 måneder siden eller lenger 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

AM2 Siste besøk hos allmennpraktiserende 

lege eller familielege (for egen 

behandling) 

Mindre enn 12 måneder siden 

12 måneder siden eller lenger 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

AM3 Antall besøk hos allmennpraktiserende 

lege eller familielege i løpet av de siste 

fire ukene (for egen behandling) 

Antall 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AM2 = Mindre 

enn 12 måneder siden 

AM4 Siste besøk hos medisinsk eller kirur-

gisk spesialist (for egen behandling) 

Mindre enn 12 måneder siden 

12 måneder siden eller lenger 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

AM5 Antall besøk hos medisinsk eller 

kirurgisk spesialist i løpet av de siste 

fire ukene (for egen behandling) 

Antall 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AM4 = Mindre 

enn 12 måneder siden 

AM6A Besøk hos fysioterapeut eller kinesiolog 

i løpet av de siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 
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AM6B Besøk hos psykolog, psykoterapeut 

eller psykiater i løpet av de siste tolv 

månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

AM7 Bruk av hjemmetjenester for personlige 

behov i løpet av de siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

Bruk av medisiner 

MD1 Bruk av reseptbelagte medisiner i løpet 

av de siste to ukene (unntatt befrukt-

ningshindrende midler) 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

MD2 Bruk av medisiner, naturmedisin eller 

vitaminer som ikke er skrevet ut av lege 

i løpet av de siste to ukene (unntatt 

befruktningshindrende midler) 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

Forebyggende tjenester 

PA1 Siste vaksinasjon mot influensa År og måned (ÅÅÅÅMM) 

Altfor lenge siden (før foregående 

kalenderår) 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

PA2 Seneste blodtrykksmåling utført av 

helsepersonell 

I løpet av de siste tolv månedene 

1–3 år siden 

3–5 år siden 

5 år eller mer 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

PA3 Seneste kolesterolmåling utført av 

helsepersonell 

I løpet av de siste tolv månedene 

1–3 år siden 

3–5 år siden 

5 år eller mer 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

PA4 Seneste blodsukkermåling utført av 

helsepersonell 

I løpet av de siste tolv månedene 

1–3 år siden 

3–5 år siden 

5 år eller mer 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 
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PA5 Siste kontroll for blod i avføringen I løpet av de siste tolv månedene 

1–2 år siden 

2–3 år siden 

3 år eller mer 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

PA6 Seneste koloskopi I løpet av de siste tolv månedene 

1–5 år siden 

5–10 år siden 

10 år eller mer 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

PA7 Seneste mammografi I løpet av de siste tolv månedene 

1–2 år siden 

2–3 år siden 

3 år eller mer 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom SEX = Kvinne 

PA8 Seneste celleprøve for livmorhalskreft I løpet av de siste tolv månedene 

1–2 år siden 

2–3 år siden 

3 år eller mer 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom SEX = Kvinne 

Udekket behov for helsetjenester 

UN1A Udekket behov for helsetjenester pga. 

lang venteliste i løpet av de siste tolv 

månedene 

Ja 

Nei 

Ikke behov for helsetjenester 

Ikke oppgitt 

Alle 

UN1B Udekket behov for helsetjenester de 

siste tolv månedene på grunn av 

avstand eller transportproblemer 

Ja 

Nei 

Ikke behov for helsetjenester 

Ikke oppgitt 

Alle 

UN2A Har ikke hatt råd til medisinsk 

undersøkelse eller behandling i løpet av 

de siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke behov 

Ikke oppgitt 

Alle 
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UN2B Har ikke hatt råd til tannlegeunder-

søkelse eller -behandling i løpet av de 

siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke behov 

Ikke oppgitt 

Alle 

UN2C Har ikke hatt råd til reseptbelagte 

medisiner i løpet av de siste tolv 

månedene 

Ja 

Nei 

Ikke behov 

Ikke oppgitt 

Alle 

UN2D Har ikke hatt råd til psykiske helse-

tjenester (hos f.eks. psykolog, psyko-

terapeut eller psykiater) i løpet av de 

siste tolv månedene 

Ja 

Nei 

Ikke behov 

Ikke oppgitt 

Alle 

Helsedeterminanter 

Høyde og vekt 

BM1 Høyde uten sko I cm 

Ikke oppgitt 

Alle 

BM2 Vekt uten klær og sko I kg 

Ikke oppgitt 

Alle 

Fysisk aktivitet 

PE1 Fysisk anstrengelse i arbeidet (både 

lønnet og ulønnet arbeid) 

Står eller sitter for det meste 

Går for det meste eller utfører oppgaver 

som krever moderat fysisk anstrengelse 

For det meste tungt eller fysisk 

krevende arbeid 

Utfører ingen arbeidsoppgaver 

Ikke oppgitt 

Alle 

PE2 Antall dager i en typisk uke med minst 

10 minutter uavbrutt gange for å 

komme til og fra steder 

Antall dager 

Driver aldri slike former for fysisk 

aktivitet 

Ikke oppgitt 

Alle 
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PE3 Tid brukt på å gå til og fra steder i løpet 

av en typisk dag 

10–29 minutter per dag 

30-59 minutter per dag 

1–2 timer per dag 

2–3 timer per dag 

3 timer eller mer per dag 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom PE2 ≠ Driver 

aldri slike former for 

fysisk aktivitet 

PE4 Antall dager i en typisk uke med minst 

10 minutter uavbrutt sykling for å 

komme til og fra steder 

Antall dager 

Driver aldri slike former for fysisk 

aktivitet 

Ikke oppgitt 

Alle 

PE5 Tid brukt på å sykle til og fra steder i 

løpet av en typisk dag 

10–29 minutter per dag 

30-59 minutter per dag 

1–2 timer per dag 

2–3 timer per dag 

3 timer eller mer per dag 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom PE4 ≠ Driver 

aldri slike former for 

fysisk aktivitet 

PE6 Antall dager i en typisk uke med 

trening eller fysiske fritidsaktiviteter 

som fører til litt økt pust eller puls i 

minst 10 minutter uavbrutt 

Antall dager 

Driver aldri slike former for fysisk 

aktivitet 

Ikke oppgitt 

Alle 

PE7 Tid brukt på trening eller fysiske 

fritidsaktiviteter i løpet av en typisk uke 

Timer og minutter (TTMM) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom PE6 ≠ Driver 

aldri slike former for 

fysisk aktivitet 

PE8 Antall dager i en typisk uke med 

styrketrening 

Antall dager 

Driver aldri slike former for fysisk 

aktivitet 

Ikke oppgitt 

Alle 

PE9 Tid brukt på å sitte i løpet av en typisk 

dag 

Timer og minutter (TTMM) 

Ikke oppgitt 

Alle 

Kostvaner 

DH1 Hvor ofte spiser du frukt (unntatt 

juice)? 

En eller flere ganger om dagen 

4–6 ganger per uke 

1–3 ganger per uke 

Sjeldnere enn én gang per uke 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 
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DH2 Antall porsjoner frukt om dagen 

(unntatt juice) 

Antall 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom DH1 = En eller 

flere ganger om dagen 

DH3 Hvor ofte spiser du grønnsaker eller 

salat (unntatt juice og poteter)? 

En eller flere ganger om dagen 

4–6 ganger per uke 

1–3 ganger per uke 

Sjeldnere enn én gang per uke 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

DH4 Antall porsjoner grønnsaker eller salat 

per dag (unntatt juice og poteter) 

Antall 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom DH3 = En eller 

flere ganger om dagen 

DH5 Hvor ofte drikker du ren frukt- eller 

grønnsaksjuice? 

En eller flere ganger om dagen 

4–6 ganger per uke 

1–3 ganger per uke 

Sjeldnere enn én gang per uke 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

DH6 Hvor ofte drikker du sukkerholdige 

leskedrikker? 

En eller flere ganger om dagen 

4–6 ganger per uke 

1–3 ganger per uke 

Sjeldnere enn én gang per uke 

Aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

Røyking 

SK1 Nåværende røykevaner Røyker hver dag 

Røyker av og til 

Røyker ikke 

Ikke oppgitt 

Alle 

SK2 Gjennomsnittlig antall sigaretter per 

dag 

Antall 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom SK1 = Røyker 

hver dag 

SK3 Tidligere daglig tobakksrøyking Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom SK1 = Røyker av 

og til eller Røyker ikke 

eller Ikke oppgitt 
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SK4 Antall år med daglig tobakksrøyking Antall 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom SK1 = Røyker 

hver dag 

eller 

{(SK1 = Røyker av og til 

eller Røyker ikke 

eller Ikke oppgitt) 

og SK3 = Ja} 

SK5 Hvor ofte utsettes du for tobakksrøyk 

innendørs? 

Hver dag, én time eller mer 

Hver dag, mindre enn én time 

Minst én gang per uke (men ikke hver 

dag) 

Sjeldnere enn én gang per uke 

Aldri eller nesten aldri 

Ikke oppgitt 

Alle 

SK6 Bruk av elektroniske sigaretter eller 

lignende elektroniske produkter 

Daglig bruk av e-sigaretter 

Sporadisk bruk av e-sigaretter 

Tidligere bruk av e-sigaretter 

Aldri brukt e-sigaretter 

Ikke oppgitt 

Alle 

Alkoholforbruk 

AL1 Hvor ofte har du drukket alkohol (f.eks. 

øl, vin, sider, brennevin, cocktail, 

ferdigblandede drikker, likør, hjemmela-

get alkohol osv.) i løpet av de siste tolv 

månedene? 

Hver dag eller nesten hver dag 

5–6 dager i uken 

3–4 dager i uken 

1–2 dager i uken 

2–3 dager i måneden 

Én gang i måneden 

Sjeldnere enn én gang per måned 

Ikke i løpet av de siste tolv månedene, 

ettersom jeg har sluttet å drikke alkohol 

Aldri, eller bare noen få ganger i hele 

mitt liv 

Ikke oppgitt 

Alle 

AL2 Hvor ofte drikker du alkohol mandag til 

torsdag? 

På alle fire dager 

På tre av fire dager 

På to av fire dager 

På én av fire dager 

På ingen av dagene 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AL1 = 

Hver dag eller nesten 

hver dag 

eller 5–6 dager i uken 

eller 3–4 dager i uken 

eller 1–2 dager i uken 
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AL3 Antall alkoholenheter i gjennomsnitt på 

en av dagene (mandag til torsdag) 

16 eller mer per dag 

10–15 per dag 

6–9 per dag 

4–5 per dag 

3 per dag 

2 per dag 

1 per dag 

0 per dag 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom (AL1 = 

Hver dag eller nesten 

hver dag 

eller 5–6 dager i uken 

eller 3–4 dager i uken 

eller 1–2 dager i uken) 

og 

(AL2 = På alle fire dager 

eller På tre av fire dager 

eller På to av fire dager 

eller På én av fire dager) 

AL4 Hvor ofte drikker du alkohol fredag til 

søndag? 

På alle tre dager 

På to av tre dager 

På én av tre dager 

På ingen av dagene 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AL1 = 

Hver dag eller nesten 

hver dag 

eller 5–6 dager i uken 

eller 3–4 dager i uken 

eller 1–2 dager i uken 

AL5 Antall alkoholenheter i gjennomsnitt på 

en av dagene (fredag til søndag) 

16 eller mer per dag 

10–15 per dag 

6–9 per dag 

4–5 per dag 

3 per dag 

2 per dag 

1 per dag 

0 per dag 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom (AL1 = 

Hver dag eller nesten 

hver dag 

eller 5–6 dager i uken 

eller 3–4 dager i uken 

eller 1–2 dager i uken) 

og 

(AL4 = På alle tre dager 

eller På to av tre dager 

eller På én av tre dager) 

AL6 Hvor ofte har du drukket en skadelig 

mengde alkohol (tilsvarende 60 g ren 

etanol eller mer) i løpet av de siste tolv 

månedene? 

Hver dag eller nesten hver dag 

5–6 dager i uken 

3–4 dager i uken 

1–2 dager i uken 

2–3 dager i måneden 

Én gang i måneden 

Sjeldnere enn én gang per måned 

Ikke i løpet av de siste tolv månedene 

Aldri i hele mitt liv 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom AL1 = 

Hver dag eller nesten 

hver dag 

eller 5–6 dager i uken 

eller 3–4 dager i uken 

eller 1–2 dager i uken 

eller 2–3 dager i måneden 

eller Én gang i måneden 

eller Sjeldnere enn én 

gang per måned 
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Sosial støtte 

SS1 Antall nære personer du kan regne med 

ved alvorlige personlige problemer 

Ingen 

1 eller 2 

3–5 

6 eller flere 

Ikke oppgitt 

Alle 

SS2 I hvilken grad viser andre mennesker 

omsorg og interesse for deg og ditt? 

I stor grad 

I noen grad 

Usikker 

I liten grad 

Ikke i det hele tatt 

Ikke oppgitt 

Alle 

SS3 Hvor lett er det å få praktisk hjelp fra 

naboer hvis du trenger det? 

Veldig lett 

Lett 

Mulig 

Vanskelig 

Svært vanskelig 

Ikke oppgitt 

Alle 

Uformell pleie eller hjelp 

IC1 Pleier eller hjelper en eller flere 

personer på grunn av alder, kroniske 

helseplager eller nedsatt funksjonsevne, 

minst én gang per uke (unntatt i 

arbeidssammenheng)? 

Ja 

Nei 

Ikke oppgitt 

Alle 

IC2 Oppgavegiverens tilknytning til den 

eller de personer som, som følge av 

kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne 

eller alderdom, får pleie eller hjelp 

minst én gang per uke 

Familiemedlem(mer) 

Ikke familiemedlem(mer) 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom IC1 = Ja 

IC3 Hvor mange timer per uke pleier eller 

hjelper du den eller de personene som 

har kroniske lidelser, nedsatt funksjons-

evne eller behov for hjelp på grunn av 

sin alder? 

Færre enn 10 timer per uke 

10–20 timer per uke 

Flere enn 20 timer per uke 

Ikke oppgitt 

Ikke relevant 

Dersom IC1 = Ja 

(1) AGE viser til oppgavegivers alder i hele år. 
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VEDLEGG II 

Presisjonskrav 

1. Presisjonskravene for alle datasett uttrykkes i standardavvik og defineres som kontinuerlige funksjoner av faktiske estimater 

og av størrelsen på den statistiske befolkningen i et land. 

2. Det estimerte standardavviket for et bestemt estimat   skal ikke være større enn følgende beløp: 

 

3. Funksjonen f(N) skal ha formen 𝑎 √𝑁 + 𝑏  

4. Følgende verdier for parametrene N, a og b skal brukes: 

 N a b 

Prosentdel av befolkningen som er svært 

begrenset i sine vanlige aktiviteter på grunn av 

helseproblemer (15 år eller eldre) 

Landets befolkning som er 15 år eller eldre og bor 

i privathusholdninger, i millioner personer og 

avrundet til tre desimaler 

1 200 2 800 
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VEDLEGG III 

Nasjonale territorier som er unntatt fra undersøkelsen 

Stat Nasjonale territorier 

Frankrike Franske oversjøiske departementer og territorier 

Kypros Området som ikke kontrolleres av regjeringen 

Nederland De karibiske øyer (Bonaire, Saint Eustatius og Saba) 

Irland Alle øyer utenfor Irlands kyst unntatt Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, 

Lettermullan og Valentia 

Det forente kongerike Skottland nord for Caledoniakanalen, Scilly-øyene 

 __________  
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